
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Schoonmaakbedrijf “De voor” B.V. (hierna “De voor”) en Bijlaard Holding B.V.
(“Bijlaard”)

26-07-2018 
 1

De voor:
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33097799. 
Statutair gevestigd te Amsterdam. 
Vestigingsadres Amstelkade 141 1 (1078 AV) te Amsterdam.

Bijlaard:
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 811445586. 
Statutair gevestigd te Amsterdam. 
Vestigingsadres Amstelkade 141 1 (1078 AV) te Amsterdam.

26-07-2018 
 1

De voor: Interieurreiniging van gebouwen; bedrijven en woonhuizen. 
Bijlaard: Financiële holdings.

26-07-2018 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 15-10-2019
Insolventienummer F.13/18/202
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000052507:F001
Datum uitspraak 12-06-2018

R-C mr. IM Bilderbeek
Curator mr R.A.W. Jungschläger

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=39df4760-256e-e811-80f9-005056805a75
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=0360b935-d661-e511-80c6-005056ac167e


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 398.756,00 € 11.265,00 € 53.180,00

2015 € 395.652,00 € 7.086,00 € 56.410,00

2016 € 411.507,00 € 10.579,00 € 38.308,00

Bovenstaande cijfers zijn de financiële gegevens van De voor. Hieronder de 
financiële gegevens van Bijlaard:

Jaar - Omzet - W inst en Verlies - Balanstotaal
2014 - € 15.000 - € 856 - geen
2015 - € 15.000 - € 4.014 - geen
2016 - € 15.000 - € 5.291 - geen

Bijlaard heeft geen bezittingen op de balans staan. De curator heeft dit in 
onderzoek.

26-07-2018 
 1

De curator heeft nadere vragen over de financiële administratie aan de 
bestuurder gesteld. De bestuurder heeft toegezegd op korte termijn de 
curator nader te zullen informeren.

24-04-2019 
 3

De bestuurder en de accountant hebben de vragen van de curator naar 
tevredenheid beantwoord.

15-10-2019
 4

Toelichting 
De voor: Aantal werknemers varieert tussen 18 (2018) en 23 (2016).

Bijlaard: 1 werknemer.

26-07-2018 
 1

€ 49.941,11 26-07-2018 
 1

€ 80.499,22 24-04-2019 
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
12-6-2018

t/m 
22-7-2018

26-07-2018 
 1

van 
23-7-2018

t/m 
25-10-2018

07-11-2018 
 2

van 
26-10-2018

t/m 
15-4-2019

24-04-2019 
 3

van 
16-4-2019

t/m 
30-9-2019

15-10-2019
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 102 uur 54 min

2 32 uur 6 min

3 29 uur 24 min

4 16 uur 36 min

totaal 181 uur 0 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De voor: 100,50 uur
Bijlaard: 2,40 uur

Dit openbaar verslag en tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of 
jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig 
mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie 
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – 
bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit 
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere 
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend.

26-07-2018 
 1

De voor: 135 uur 07-11-2018 
 2

De voor: 164,40 uur 24-04-2019 
 3

1. Inventarisatie

Enig bestuurder en enig aandeelhouder van De voor is Bijlaard. Mevrouw W. 
Bijlaard-Carpentier Alting is enig bestuurder en enig aandeelhouder van 
Bijlaard.

26-07-2018 
 1

Geen. 26-07-2018 
 1

Lopende verzekeringen zijn opgezegd. 26-07-2018 
 1

Er zijn twee bedragen ontvangen inzake de restitutie van de betaalde premie. 24-04-2019 
 3



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Er werd door De voor een garagebox gehuurd voor de stalling van een 
voertuig en enkele schoonmaakmachines. De huur is door de curator 
opgezegd. De curator zal in de komende verslagperiode overgaan tot 
oplevering van het gehuurde.

26-07-2018 
 1

Het gehuurde is reeds door de curator opgeleverd. 15-10-2019
 4

Volgens de bestuurder heeft het bedrijf diverse verliezen geleden onder 
andere door het niet kunnen behouden van een grote opdracht na te hebben 
moeten meedingen naar die opdracht via aanbesteding. Hiermee verloor het 
bedrijf drie grote klanten waardoor 45% van de omzet is weggevallen. 
In 2016 heeft de onderneming extra kosten moeten incasseren in verband met 
de langdurige uitval van een werknemer door ziekte, zonder dat De voor 
verzekerd was voor dergelijke kosten. De bestuurder heeft geprobeerd nog 
meer te bezuinigen – o.a. door het laten afvloeien van twee personeelsleden 
en verplaatsing van het kantoor naar de privé woning van de bestuurder – 
maar dit heeft uiteindelijk niet geholpen. Het faillissement van Bijlaard was een 
direct gevolg van het faillissement van De voor, nu Bijlaard geen zelfstandige 
bedrijfsactiviteiten ontplooide en binnen de fiscale eenheid aansprakelijk is 
voor bepaalde fiscale schulden van De Voor.

26-07-2018 
 1

De curator is niet op andere oorzaken van de faillissementen gestuit. 15-10-2019
 4



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
18

26-07-2018 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

26-07-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

13-6-2018 18

totaal 18

De UWV collectieve intake heeft op 20 juni 2018 plaatsgevonden. 26-07-2018 
 1

3. Activa

Niet van toepassing. 26-07-2018 
 1

Geen. 26-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

laptop en printer € 750,00 € 187,50

auto en schoonmaakmachines € 4.250,00 € 1.062,50

totaal € 5.000,00 € 1.250,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan ING Bank N.V. en met toestemming van 
de pandhouder verkocht aan de doorstarter.

26-07-2018 
 1

Indien en voor zover van toepassing zal de curator bij de verdeling van de 
opbrengst van bodemzaken de belangen van de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw. 
(bodemvoorrecht) behartigen.

26-07-2018 
 1

De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een doorstart verkocht. 26-07-2018 
 1

Bij iedere klant bevindt zich een beperkte hoeveelheid schoonmaakmiddelen, 
zoals reinigingsmiddelen en -doekjes, emmers, mobs alsmede papieren 
handdoeken en toiletpapier.

26-07-2018 
 1

De werkzaamheden zijn voortgezet tot 16 juli 2018, de facturen voor de 
werkzaamheden in de maand juni zijn recent naar de klanten gestuurd. 

De omvang van de voorraad op of rond datum uitspraak faillissement is niet 
goed vast te stellen, aangezien het zaken betreft die dagelijks verbruikt 
worden, beperkt in volume zijn en verdeeld zijn over ongeveer 50 verschillende 
klanten. Gelet op de beperkte waarde daarvan heeft de curator inventarisatie 
daarvan niet opportuun geacht.

26-07-2018 
 1

Voor verdere informatie over de in de boedelperiode verstuurde facturen zie 
punt 4. Debiteuren.

24-04-2019 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

website www.devoor.nl € 50.000,00

totaal € 50.000,00 € 0,00

De website en het klantenbestand zijn geleverd aan de doorstarter. 26-07-2018 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. 26-07-2018 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

per 12 juni 2018 € 18.934,39 € 18.934,39

per 1 juli 2018 € 32.491,31 € 32.491,31

per 15 juli 2018 € 10.732,87 € 10.732,87 € 3.206,83

totaal € 62.158,57 € 62.158,57 € 3.206,83

De curator zal de pré-faillissementsdebiteuren namens de pandhouder 
incasseren tegen betaling van een boedelbijdrage van 20% exclusief btw van 
de ontvangen bedragen.

26-07-2018 
 1

Het totaal van de openstaande vordering per datum faillissement (12 juni 
2018) is aangepast omdat er is gebleken dat er een aantal facturen reeds 
betaald was vóór datum faillissement. 
De openstaande vorderingen per 1 juli en 15 juli 2018 betreffen de debiteuren 
waarvoor nog werkzaamheden zijn verricht na datum faillissement.
Alle facturen zijn betaald en de curator zal overgaan tot afw ikkeling van het 
pandrecht op de vorderingen.

07-11-2018 
 2

De bank is akkoord gegaan met de afw ikkeling van het pandrecht op de 
vorderingen zoals deze door de curator is voorgesteld. 

24-04-2019 
 3

Het saldo van geïncasseerde verpande debiteurenvorderingen is met aftrek 
van de overeengekomen boedelbijdrage naar de pandhouder overgemaakt.

15-10-2019
 4



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Incasso van de pré en post faillissementsdebiteuren. 26-07-2018 
 1

Afw ikkeling pandrecht op de pré-faillissementsvorderingen. 07-11-2018 
 2

Berekening van de boedelbijdrage, correspondentie met de bank en betaling 
aan de bank. 

24-04-2019 
 3

Geen. 15-10-2019
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 67.530,59

Toelichting vordering van bank(en) 
De voor:
ING Bank: EUR 67.530,59 + P.M. 
ABN AMRO Bank:  EUR 12.825,36

Bijlaard:
ABN AMRO Bank:  EUR 4.440,94

26-07-2018 
 1

Geen. 26-07-2018 
 1

ING Bank N.V. heeft ter meerdere zekerheid voor haar vordering de volgende 
zekerheden:
Pandrecht op de bedrijfsactiva, tegoeden, vorderingen en voorraden.

26-07-2018 
 1

Naast ING Bank N.V. is de curator niet bekend met overige separatisten. Het 
pandrecht van ING Bank N.V. is vooralsnog eerst in rang.

26-07-2018 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen. 26-07-2018 
 1

Geen. 15-10-2019
 4

Vooralsnog geen. 26-07-2018 
 1

Geen. 15-10-2019
 4

Vooralsnog geen. 26-07-2018 
 1

Geen. 15-10-2019
 4

€ 1.512,50

Toelichting 
Ten aanzien van de verkoop van de bedrijfsmiddelen is een boedelbijdrage van 
25% ex btw overeengekomen. deze boedelbijdrage is reeds ontvangen.
Ten aanzien van de incasso van de pre-faillissementsdebiteuren is een 
boedelbijdrage van 20% ex btw overeengekomen. Na incasso van de 
verpande vorderingen zal de curator over kunnen gaan tot afrekening van de 
boedelbijdrage.

26-07-2018 
 1

€ 3.206,83

Toelichting 
Alle vorderingen zijn geïncasseerd en de curator is overgegaan tot de 
financiële afw ikkeling van het pandrecht met de pandhouder.

24-04-2019 
 3

Incasso verpande vorderingen. 26-07-2018 
 1

Correspondentie met de banken. Betaling aan de bank inzake afrekening. 24-04-2019 
 3

Geen. 15-10-2019
 4



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris gedurende de 
opzegtermijn van de werknemers de werkzaamheden van het 
schoonmaakbedrijf voortgezet tot de datum van de doorstart te weten 16 juli 
2018.

26-07-2018 
 1

De financiële verslaglegging zal worden verantwoord in het tussentijds 
financieel verslag dat gelijktijdig met dit openbaar verslag wordt gepubliceerd.

26-07-2018 
 1

De werkzaamheden gedurende de periode van voortzetting na uitspraak van 
het faillissement van De voor bestonden uit de uitvoering van reeds 
overeengekomen schoonmaakopdrachten.

26-07-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Op 5 juli 2018 heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, 
een doorstart bewerkstelligd met Cantorclin Holding B.V.

26-07-2018 
 1

De koopprijs is als volgt opgebouwd:
Bedrijfsmiddelen: EUR 5.000,-
Goodwill: EUR 50.000,-

26-07-2018 
 1

€ 55.000,00 26-07-2018 
 1

€ 1.512,50

Toelichting 
Ten aanzien van de verkoop van de bedrijfsmiddelen is een boedelbijdrage van 
25% ex btw overeengekomen. Deze boedelbijdrage is reeds ontvangen.

26-07-2018 
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De levering van de activa heeft op 16 juli 2018 plaatsgevonden. 26-07-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

De voor en Bijlaard: De bankafschriften over de drie jaren voorafgaand aan het 
faillissement zijn bij de curator ingeleverd. De financiële boekhouding is door 
de bestuurder handmatig in een doorschrijfboek bijgehouden. De gegevens 
vanaf 2017 zijn nog niet verwerkt in de digitale administratie.

26-07-2018 
 1

De ingeleverde administratie maakt op het eerste gezicht een complete indruk 
en oogt verzorgd. De komende verslagperiode zal de curator de financiële 
administratie onderzoeken. Aangezien de administratie gedeeltelijk handmatig 
is bijgehouden, heeft de curator bij de bank digitale mutatieoverzichten 
opgevraagd. De curator is thans nog in afwachting van de ontvangst van deze 
overzichten.

24-04-2019 
 3

De digitale mutatieoverzichten zijn niet door de bank verstrekt. De curator 
heeft derhalve de overgelegde bankafschriften en de overige door de 
bestuurder aangeleverde administratie nader onderzocht. Naar aanleiding 
van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is 
voldaan.

15-10-2019
 4

De voor: De jaarrekeningen van 2014 en 2015 zijn tijdig gedeponeerd. De 
jaarrekening van 2016 is te laat op 27 februari 2018 gedeponeerd.

Bijlaard: De jaarrekeningen van 2014 en 2015 zijn tijdig gedeponeerd. De 
jaarrekening van 2016 is te laat op 1 maart 2018 gedeponeerd.

26-07-2018 
 1

Zowel De voor als Bijlaard kwalificeren als een “kleine” vennootschap in de zin 
van artikel 2:396 BW. Dergelijke vennootschappen behoeven slechts een 
beknopte balans (verkorte balans met toelichting) openbaar te maken. Een 
accountantscontrole resulterend in een accountantsverklaring is in dat geval 
niet verplicht.

26-07-2018 
 1

Volgens de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen:
De voor: Geplaatst en volgestort zijn 25 gewone aandelen nominaal EUR 
453,78;
Bijlaard: Geplaatst en volgestort zijn 18000 gewone aandelen nominaal EUR 
1,00.

26-07-2018 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
De curator zal in de komende verslagperioden onderzoek doen naar eventueel 
onbehoorlijk bestuur.

26-07-2018 
 1

Toelichting 
Van onbehoorlijk bestuur is vooralsnog niet gebleken.

24-04-2019 
 3

Toelichting 
Van materieel onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

15-10-2019
 4

Toelichting 
De curator zal in de komende verslagperioden onderzoek doen naar eventueel 
paulianeus handelen.

26-07-2018 
 1

Nee

Toelichting 
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

07-11-2018 
 2

In onderzoek. 26-07-2018 
 1

Afgerond; de curator heeft onder meer de bankafschriften vanaf 2015 tot en 
met de faillissementsdatum nauwkeurig bestudeerd zonder dat daarbij enige 
onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen.

15-10-2019
 4

De curator zal onder meer aan de hand van de overgelegde administratie 
onderzoeken of sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

26-07-2018 
 1

Komende verslagperiode verwacht de curator het onderzoek van de financiële 
administratie te kunnen afronden.

24-04-2019 
 3

Onderzoek is afgerond. 15-10-2019
 4

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 
De voor: 
Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m. 
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
Verhuurder: p.m.

Bijlaard:
Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

26-07-2018 
 1

€ 54.122,94

Toelichting 
De voor:
Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 42,35 
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 53.363,54
Verhuurder: € 711,00

Bijlaard:
Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 6,05

24-04-2019 
 3

€ 41.943,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend in het faillissement van De 
voor inzake de ingehouden loonheffingen.

26-07-2018 
 1

€ 50.769,00 07-11-2018 
 2

€ 59.634,00 24-04-2019 
 3

€ 42.208,00 15-10-2019
 4

Toelichting 
Nog niet bekend.

26-07-2018 
 1

€ 27.011,69 24-04-2019 
 3

Toelichting 
Vooralsnog geen.

26-07-2018 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9

Toelichting 
De voor: 8
Bijlaard: 1

26-07-2018 
 1

11

Toelichting 
De voor: 9
Bijlaard: 2

07-11-2018 
 2

12

Toelichting 
De voor: 10
Bijlaard: 2

24-04-2019 
 3

€ 95.844,82

Toelichting 
De voor: EUR 91.403,88
Bijlaard: EUR 4.440,94

26-07-2018 
 1

€ 375.925,85

Toelichting 
De voor: € 91.484,91
Bijlaard: € 284.440,94

07-11-2018 
 2

€ 377.038,06

Toelichting 
De voor: 92.597,12
Bijlaard: 284.440,94

24-04-2019 
 3

Vooralsnog onbekend. 26-07-2018 
 1

Gelet op het gerealiseerde boedelactief verwacht de curator dat het 
faillissement op vereenvoudigde w ijze zal kunnen worden afgewikkeld ex 
artikel 137a Fw.

24-04-2019 
 3

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Alle 
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen 
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen 
de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

26-07-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet aan de orde. 26-07-2018 
 1

Niet van toepassing. 26-07-2018 
 1

Niet van toepassing. 26-07-2018 
 1

Geen. 26-07-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal de komende verslagperiode de pre en post 
faillissementsdebiteuren trachten te incasseren, onderzoek doen naar de 
administratie en een rechtmatighedenonderzoek uitvoeren.

26-07-2018 
 1

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek afronden en overgaan tot 
financiële afw ikkeling van het pandrecht met de pandhouder.

07-11-2018 
 2

De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek van de financiële 
administratie afronden.

24-04-2019 
 3

De curator zal de werkzaamheden verrichten die met de afw ikkeling van deze 
faillissementen gemoeid zijn.

15-10-2019
 4

Nog niet bekend. 26-07-2018 
 1

De curator spant zich er voor in dit faillissement in de komende verslagperiode 
af te w ikkelen.

07-11-2018 
 2

De termijn die met de afw ikkeling gemoeid is. 15-10-2019
 4

Zie punt 10.1. 26-07-2018 
 1

Bijlagen
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