Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet
Nummer: 3

Datum: 7 april 2014

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

:

€ 25.435,15

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

6 januari 2014 t/m 6 april 2014
48 uren en 18 minuten
217 uren en 51 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.

Kaap Doorn B.V. heeft de dagvaarding niet
aangebracht bij rechtbank Midden-Nederland. Op 26
november 2013 heeft Kaap Doorn haar vordering ad
€ 2.914,37 ter verificatie ingediend.

1.5

Verzekeringen

:

De (bekende) verzekeringen zijn geïnventariseerd en
beëindigd.

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 heeft onderzoek uitgevoerd naar de
oorzaken van het faillissement en de bestuurder om
een nadere (schriftelijke) toelichting verzocht. Naar
verwachting

zal

het

onderzoek

komende

verslagperiode worden afgerond.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement :

Zie verslag 2

2

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

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

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

:

Zie verslag 2.

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

Zie verslag 2.

Werkzaamheden

:

Zie verslag 2.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

:

Zie verslag 2.

3.2

Verkoopopbrengst

:

Zie verslag 2.

3.3

Hoogte hypotheek

:

Zie verslag 2.

3.4

Boedelbijdrage

:

Zie verslag 2.

Werkzaamheden

:

Zie verslag 2.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

:

Zie verslag 2.

3.6

Verkoopopbrengst

:

Zie verslag 2.

3.7

Boedelbijdrage

:

Zie verslag 2.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

Zie verslag 2.

Werkzaamheden

:

De verkoop van de inventaris is afgewikkeld.

:

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving

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
3

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

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

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) zowel
voor als na faillissementsdatum te factureren. Na
ontvangst van de onderliggende urenstaten zijn de
facturen opgesteld en verzonden (zie 4.1 van het
onderhavige faillissementsverslag).

Alle facturen zijn op de boedelrekening voldaan.

3.11 Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

:

Afgewikkeld.

:

Zie verslag 2.

3.13 Verkoopopbrengst

:

Zie verslag 2.

Werkzaamheden

:

Zie verslag 2.

:

Credit Sales

Werkzaamheden

Goodwill
3.12 Beschrijving

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

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
4

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

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

winstmarge voor Credit Sales B.V. aldus (minimaal)
3% van het factuurbedrag. Naar opgaaf van Credit
Sales

was

de

stand

debiteurenvorderingen

van
per

de

openstaande

faillissements-datum

ongeveer € 350.000. Per 24 september 2013 is dit
teruggelopen tot € 215.486,20. Dit bedrag zou begin
januari 2014 zijn teruggelopen tot ca. € 110.000. Het
voorgaande is van belang voor de vordering die Credit
Sales ter verificatie zal indienen.

Vordering groepsmaatschappijen
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.

De bestuurder van bovengenoemde vennootschappen
heeft

aangevoerd

dat

de

vennootschappen

verlieslatend zouden zijn en geen althans nauwelijks
verhaal bieden. De curator is in het bezit gesteld van
diverse cijfers van de groepsvennootschappen. Twee
groepsvennootschappen trachten met behulp van de
bank en een externe financier een akkoord aan de
schuldeisers aan te bieden. Jongepier Facilitaire
Diensten is bij vonnis d.d. 17 december 2013 in staat
van faillissement verklaard.

Afgelopen periode heeft de curator onderzoek gedaan
naar de financiële positie van deze partijen alsmede
het saneringsvoorstel. Met toestemming van de
rechter-commaris heeft de curator Nederpel & De
Block ingeschakeld voor een boekenonderzoek.

5

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

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

De

curator

heeft

zijn

bevindingen

en

onderzoeksvragen voorgelegd aan (de raadsman van)
de heer Jongepier. De curator is in afwachting van een
reactie.

Opdrachtgevers Jongepier
De curator heeft de opdrachtgevers van Jongepier
Detachering

B.V.

gesommeerd

de

openstaande

facturen te voldoen. Afgelopen verslagperiode hebben
de laatste twee opdrachtgevers de facturen op de
boedelrekening voldaan. De incasso is afgewikkeld.
4.2

Opbrengst

:

€ 60.298,32

4.3

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Afgewikkeld.

:

Credit Sales heeft (nog) geen vordering ingediend. Dit

5.

Bank/zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

afhankelijk van de afwikkeling van de incasso van de
vorderingen

die

Credit

Sales

van

Jongepier

Detachering heeft overgenomen. Uit overleg met
Credit Sales is gebleken dat de incasso (nog) niet is
afgerond.

Jongepier Detachering hield meerdere rekeningen aan
bij Rabobank. De curator heeft Rabobank verzocht de
creditsaldi

te

voldoen

op

de

boedelrekening.

Uiteindelijk heeft Rabobank een bedrag ad € 710,83
op de boedelrekening voldaan.

Deutsche Bank N.V. heeft het creditsaldo ad
€ 5.183,84 op de boedelrekening voldaan.
5.2

Leasecontracten

:

Zie verslag 2.
6

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

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

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Zie verslag 2.

5.4

Separatistenpositie

:

Zie 5.3

5.5

Boedelbijdragen

:

Zie verslag 2.

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 Credit Sales.

Doorstart/voortzetten onderneming

Voortzetten/ Doorstart
6.1

Exploitatie/zekerheden

:

Zie verslag 2.

6.2

Financiële verslaglegging

:

Zie verslag 2.

Werkzaamheden

:

Ze verslag 2.

:

Voor zover de curator thans kan vaststellen is aan de

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

boekhoudplicht voldaan.
7.2

Depot jaarrekeningen

:

De jaarrekening 2011 is 14 dagen te laat gedeponeerd.
De

jaarrekeningen

2009

en

2010

zijn

gedeponeerd.

7.3

Accountantsverklaring

:

In onderzoek.

7

tijdig

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

7.4

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

Volstorting aandelen

:

Een eventuele vordering tot volstorting is inmiddels
verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader
onderzoek uitgevoerd naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Met toestemming van de rechtercommissaris heeft de curator Nederpel & De Block
opdracht gegeven. In de afgelopen verslagperiode
heeft de curator het onderzoeksrapport van Nederpel
& De Block ontvangen.

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen en
onderzoeksvragen voorgelegd aan de (advocaat van)
de heer Jongepier. De curator is in afwachting van een
reactie.
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

bestuurder

heeft

desgevraagd

een

nadere

toelichting verschaft.

Tot bovengenoemde betalingen behoort een een
betaling ad € 25.000 aan een familielid van de heer
Jongepier (woonachtig te Zwitserland). Voornoemde
betalingsopdracht is één dag voor het faillissement
uitgevoerd. Als gevolg van de faillietverklaring heeft
Jongepier Detachering B.V. op 27 augustus 2013 van
rechtswege de beschikkingsbevoegdheid verloren over
haar vermogen met ingang van de aanvang (00:00
uur) van die dag (art. 23 Fw). Om te bepalen of op de
dag van de faillietverklaring alle handelingen ter
effectuering van de betalingsopdracht waren verricht
is de heer Jongepier verzocht op welke dag zijn
bankrekening

door

bovengenoemde

betaling

is

gecrediteerd. De advocaat van de heer Jongepier heeft

8

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

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

aangegeven dat hij geen medewerking zal verlenen
aan het verzoek van de curator. De curator beraadt
zich op volgende stappen.
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.

8.2

Preferente vordering fiscus

:

€ 741.179,00

8.3

Preferente vordering UWV

:

P.M.

8.4

Andere preferente crediteuren

:

€

53,43 (accijnzen)

€ 1.414 + PM (loon)
8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

19

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

177.613,05

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling :

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.
9

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

10.

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

Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

:

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke
termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

:

- verifiëren crediteurenvorderingen;
- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek Actio Pauliana.

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, 7 april 2014

D.H. de Haan
(wnd. curator)

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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