Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet
Nummer: 1

Datum: 26 september 2013

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak

:
:
:

Curator
Rechter-commissaris

:
:

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens (netto)

:

Personeel per faillissementsdatum

:

Curanda exploiteerde een onderneming die zich bezig
hield met het werven, selecteren en uitzenden van
personeel in de taxi- en schoonmaakbranche.
2012:
€ 3.663.217
2011:
€ 2.480.946
ca. 150

Saldo einde verslagperiode

:

€ 1.665,93

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

27 augustus 2013 t/m 25 september 2013
114 uren en 43 minuten
114 uren en 43 minuten

:

De vennootschap is opgericht bij akte van 26

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Jongepier Detachering B.V.
C/16/13/962 F
27 augustus 2013
(rechtbank Midden-Nederland))
mr. D.J. Bos
mr. M.H.F. van Vugt

november 2007. Sijo Beheer B.V. is enig bestuurder
en enig aandeelhouder van curanda.

De heer Jongepier is enig bestuurder en enig
aandeelhouder van Sijo Beheer B.V.
1.2

Winst en verlies

:

2012: € 89.015 (winst)
2011: € - 7.116 (verlies)

1.3

Balanstotaal

:

2012: € 1.140.116 (concept)
2011: € 1.178.513

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

1.4

:Jongepier Detachering B.V.
:C/16/13/962 F

Lopende procedures

:

Op 28 augustus jl. is curanda door Kaap Doorn B.V.
gedagvaard om op woensdag 25 september a.s. voor
de kantonrechter te Amersfoort (Rechtbank MiddenNederland) te verschijnen. De curator heeft Kaap
Doorn B.V. uitgenodigd de vordering ter verificatie in
te dienen.

Voor zover bekend zijn er (verder) geen lopende
procedures.
1.5

Verzekeringen

:

De curator zal de verzekeringen inventariseren en zo
nodig beëindigen.

1.6

Huur

:

Failliet

huurde

Stemerdingweg

een
29

te

bedrijfsruimte
Soesterberg.

aan
De

de
huur-

overeenkomst is met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd op 5 september 2013.
1.7

Oorzaak faillissement

:

Het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek.
Curanda detacheerde haar werknemers bij taxi- en
schoonmaakbedrijven. Door de slechte financiële
omstandigheden én een sterke afname van de omzet
zou een verlieslatende exploitatie zijn ontstaan. Met
name het wegvallen van de grootste opdrachtgever
(Connexxion) in juli 2013 zorgde ervoor dat curanda
haar personeelsleden niet langer kon detacheren en de
omzet (sterk) terugliep.

De curator zal naar aanleiding van het bovenstaande
nog nader onderzoek verrichten.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement :

149

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

:

ca. 250

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

29 augustus 2013
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Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

:Jongepier Detachering B.V.
:C/16/13/962 F

Werkzaamheden

:

Aangezien zich in de boedel geen middelen bevinden
waaruit de salarisverplichtingen kunnen worden
voldaan is aan alle werknemers ontslag aangezegd,
voor zover de arbeidsovereenkomsten nog niet zouden
zijn beëindigd. De rechter-commissaris heeft hiervoor
machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve
afwikkeling van het ontslag is vervolgens in overleg
met het UWV ter hand genomen. Als gevolg van het
grote aantal (oud-)werknemers heeft het UWV de
zogeheten “Procedure Groot Werkgever” ingesteld.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

:

Er zijn geen onroerende zaken op naam van
gefailleerde aangetroffen.

3.2

Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypotheek

:

Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Niet van toepassing.

:

Curanda

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

beschikt

over

een

kleine

inventaris,

bestaande uit enkele tafels, stoelen en computers. De
curator is in overleg met een derde omtrent de
overname van de inventaris.
3.6

Verkoopopbrengst

:

Nog onbekend.

3.7

Boedelbijdrage

:

Nog onbekend.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

Hiervan is geen sprake, aangezien er geen sprake is
van verpanding van bodemzaken.

Werkzaamheden

:

Verkoop inventaris
3

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

:Jongepier Detachering B.V.
:C/16/13/962 F

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving

:

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

Curanda

verrichtte

(per

faillissementsdatum)

werkzaamheden voor 7 opdrachtgevers. Na het
biedingsproces zijn de werkzaamheden beëindigd.
Daarbij dient te worden vermeld dat curanda (onder
meer) taxichauffeurs detacheert bij opdrachtgevers in
zorg en

onderwijs (zieken-, gehandicapten en

schoolvervoer). Voorkomen diende te worden dat
genoemde groepen op enigerlei wijze hinder zouden
ondervinden van het staken van de werkzaamheden.

3.10 Verkoopopbrengst

:

De curator heeft de administratiemedewerker van
Jongepier verzocht de voor opdrachtgevers verrichte
werkzaamheden (vaste en min- of meeruren) na
faillissementsdatum te factureren. Na ontvangst van
de onderliggende urenstaten zijn de facturen opgesteld
en verzonden.

3.11 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

:

Niet van toepassing.

:

De curator heeft onderzoek gedaan naar de voorraden
en onderhanden werk.

Goodwill
3.12 Beschrijving

:

Goodwill, bestaande uit het klantenbestand, de
(handels)naam,

e-mailadressen

en

telefoon-

en

faxnummers. De curator heeft met diverse partijen
gesproken omtrent een eventuele overname van de
goodwill. Uiteindelijk heeft één partij een bieding
uitgebracht. De curator heeft deze bieding niet
aanvaard.

3.13 Verkoopopbrengst

:

Geen.
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Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

:Jongepier Detachering B.V.
:C/16/13/962 F

Werkzaamheden

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

Inventarisatie en verkoop goodwill.

:

De exploitatie van curanda werd gefinancierd door
factormaatschappij Credit Sales B.V. Credit Sales
B.V. voldeed 85% (direct na overdracht van de
vordering door curanda aan Credit Sales) van de
openstaande vordering op een opdrachtgever aan
curanda.

Zodra

Credit

Sales

B.V.

het

totale

factuurbedrag van een opdrachtgever ontving, stortte
zij 12% (minus 0,1 % per dag > 30 dagen) van het
factuurbedrag door naar curanda. Per saldo was de
winstmarge voor Credit Sales B.V. aldus (minimaal)
3% van het factuurbedrag. De curator is in overleg
met Credit Sales omtrent de eindafrekening.

Naar opgaaf van Credit Sales was de stand van de
openstaande debiteurenvorderingen per faillissementsdatum ongeveer € 350.000. Per 24 september 2013 is
dit teruggelopen tot € 215.486,20.
Uit de jaarrekening 2012 (concept) blijkt dat er voor
een bedrag van ca. € 370.000 aan vorderingen in
rekening-courant op groepsmaatschappijen openstaan.
Naar opgaaf van de bestuurder is er sprake van een
“cash out”. De curator heeft de groepsmaatschappijen
bij brief d.d. 9 september 2013 gesommeerd het
bedrag op de boedelrekening te voldoen.

4.2

Opbrengst

:

Onbekend

4.3

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

De curator heeft onderzoek gedaan naar de debiteuren.
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Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

:Jongepier Detachering B.V.
:C/16/13/962 F

5.

Bank/zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

Credit Sales heeft (nog) geen vordering ingediend.

Het creditsaldo op de Raborekening bedroeg ca.
€ 400. De curator heeft Rabobank verzocht dit bedrag
te voldoen op de boedelrekening.
5.2

Leasecontracten

:

Er werd een voertuig geleased. Omdat er naar
verwachting sprake is van een (beperkte) overwaarde,
is de curator in overleg met de leasemaatschappij over
een verkoop van het voertuig. De (eventuele)
overwaarde zal toekomen aan de boedel.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Geen.

5.4

Separatistenpositie

:

Zie 5.3

5.5

Boedelbijdragen

:

Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator
gemeld die zich op dit recht beroepen.

5.7

Reclamerechten

:

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator
gemeld die zich op dit recht beroepen.

5.8

Retentierechten

:

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator
gemeld die zich op dit recht beroepen.

Werkzaamheden

6.

:

De curator heeft overleg gevoerd met de huisbankier.

Doorstart/voortzetten onderneming

Voortzetten/ Doorstart
6.1

Exploitatie/zekerheden

:

De curator heeft met diverse partijen gesproken over
een mogelijke doorstart. Na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring hebben de gegadigden een
informatiememorandum ontvangen.
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Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

:Jongepier Detachering B.V.
:C/16/13/962 F

Uiteindelijk is er geen overeenstemming bereikt over
een doorstart.

6.2

Financiële verslaglegging

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

De curator heeft overleg gevoerd met diverse
gegadigden en een geheimhoudingsverklaring en een
informatiememoradum opgesteld.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen

:

De jaarrekeningen 2011 is 14 dagen te laat
gedeponeerd. De jaarrekeningen 2009 en 2010 zijn
tijdig gedeponeerd.

7.3

Accountantsverklaring

:

In onderzoek.

7.4

Volstorting aandelen

:

Een eventuele vordering tot volstorting is inmiddels
verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

De curator heeft dit punt in onderzoek. De curator zal
in het onderzoek (onder meer) aandacht besteden aan
de substantiële vorderingen op groepsmaatschappijen
(zie 4. van dit verslag).

7.6

Paulianeus handelen

:

Gebleken is dat curanda op 26 augustus 2013 – aldus
daags voor het faillissement - diverse betalingen heeft
verricht (ten belope van een bedrag van ca. € 41.000).
De curator heeft de bestuurder om opheldering
verzocht.

Werkzaamheden

:

De

curator

heeft

onderzoek

gedaan

naar

rechtmatigheid. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

salaris curator: P.M.
UWV: P.M.
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Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

:Jongepier Detachering B.V.
:C/16/13/962 F

8.2

Preferente vordering fiscus

:

€ 292.297,00

8.3

Preferente vordering UWV

:

P.M.

8.4

Andere preferente crediteuren

:

P.M.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

-

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

P.M.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling :

Naar

verwachting

zullen

de

vorderingen

nog

toenemen omdat nog geen crediteuren hebben
gereageerd op de uitnodiging hun vordering bij de
curator in te dienen. Ook de vordering van het UWV
dient nog te worden bekendgemaakt. Over de wijze
van afwikkeling van het faillissement kan op dit
moment nog geen uitspraak worden gedaan.
Werkzaamheden

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

:

Verifiëren crediteurenvorderingen.

:

Voor zover bekend is curanda niet betrokken bij
lopende procedures.

9.2

Aard procedure

:

Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Niet van toepassing.

:

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke

10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak

:

- verkoop activa;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- onderzoek rechtmatigheid;
8

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

:Jongepier Detachering B.V.
:C/16/13/962 F

- onderzoek Actio Pauliana.
- incasso pre-faillissementswerkzaamheden
10.3 Indiening volgend verslag

:

Het volgende verslag zal circa drie maanden na heden
worden uitgebracht.

11.

Publicatie op website
Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex
artikel 73a van de faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V.
zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.

Utrecht, 26 september 2013
Namens mr. D.J. Bos (curator),

D.H. de Haan

Deze zaak wordt behandeld door:
mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG UTRECHT
T +31 (0)30 21 21 615 (faillissementmedewerker)
F +31 (0)30 21 21 152
E daniel.dehaan@cms-dsb.com
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