Openbaar faillissementsverslag
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5
12-08-2022
F.01/20/213
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R-C
Curator

mr. S.J.O. Vries
mr R. de Jong

Algemene gegevens
Naam onderneming
Clean Leaders B.V.

03-09-2020
1

Gegevens onderneming
Clean Leaders B.V.
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5554 HG) Valkensw aard aan de
Kerkhofstraat 21.
KvK-nummer: 73503371

03-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een schoonmaakbedrijf en hield zich met name bezig
met de schoonmaak en reiniging van kantoorgebouw en.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 68.387,05

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 4.626,66

€ 35.191,76

Toelichting financiële gegevens

03-09-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De boekhouding van gefailleerde is (door de boekhouder) bijgew erkt tot en
met het 2e kw artaal van 2019. Bovenstaande gegevens hebben uitsluitend
betrekking op deze periode. Omdat gefailleerde de administratie niet heeft
bijgew erkt, zijn bovenstaande gegevens niet representatief.

03-09-2020
1

Aan de hand van de ontvangen verkoopfacturen heeft de curator
geconstateerd dat gefailleerde in 2019 een omzet van € 96.448,41 (exclusief
btw ) heeft gehad. Tot en met juli 2020 heeft gefailleerde een totaalbedrag van
€ 41.742,46 (exclusief btw ) gefactureerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

03-09-2020
1

Toelichting
Ten tijde van de faillissementsuitspraak w aren bij gefailleerde zes
personeelsleden w erkzaam op basis van een (al dan niet tijdelijke)
arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo
€ 11.867,38

03-09-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo zal met een bedrag van € 3.784,50 w orden verminderd,
omdat een debiteur per abuis dezelfde factuur tw ee keer heeft voldaan. Dit
bedrag zal aan de debiteur w orden teruggestort vanw ege een onmiskenbare
vergissing.

€ 10.030,58

01-03-2021
2

€ 12.872,45

30-08-2021
3

€ 14.385,23

15-02-2022
4

€ 15.399,11

12-08-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-8-2020

03-09-2020
1

t/m
4-9-2020
van
5-9-2020

01-03-2021
2

t/m
26-2-2021
van
27-2-2020

30-08-2021
3

t/m
29-8-2021
van
30-8-2021

15-02-2022
4

t/m
13-2-2022
van
14-2-2022

12-08-2022
5

t/m
12-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 6 min

2

23 uur 6 min

3

4 uur 30 min

4

4 uur 12 min

5

3 uur 48 min

totaal

76 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft een intakegesprek gevoerd met de bestuurder van
gefailleerde. Daarnaast heeft de curator gesproken met een aantal
w erknemers van gefailleerde. Voorts heeft de curator het onderhanden w erk in
kaart gebracht en met opdrachtgevers afspraken gemaakt over het al dan niet
afmaken van de geplande w erkzaamheden.

03-09-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de door de bestuurder
aangeleverde administratie bestudeerd. Voorts heeft de curator zijn
rechtmatigheidsonderzoek afgerond en een minnelijke regeling getroffen met
de bestuurder.

01-03-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is activa verkocht. Voorts houdt de curator
toezicht op de nakoming van een minnelijke regeling met de bestuurder.

30-08-2021
3

De curator houdt toezicht op de nakoming van een minnelijke regeling met de
bestuurder.

15-02-2022
4

De curator houdt toezicht op de nakoming van een minnelijke regeling met de
bestuurder. In dat kader heeft heeft overleg plaatsgevonden met de
bestuurder over het inlopen van de ontstane betalingsachterstand.

12-08-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 27 december 2018. Enig aandeelhouder
en bestuurder van gefailleerde is Spectre Beheer B.V. De bestuurder van
Spectre Beheer B.V. is de heer D. W ijnen. De heer W ijnen is derhalve middellijk
bestuurder van gefailleerde.

03-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

03-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend gew orden met lopende verzekeringen.

03-09-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een postbus aan het adres Kerkhofstraat 21 te
Valkensw aard. Met toestemming van de rechter-commissaris is de huur
daarvan opgezegd.

03-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van gefailleerde zou het faillissement zijn veroorzaakt
door het feit dat hij -teneinde zijn eigen inkomen te kunnen genereren - het
salaris van de w erknemers van Gefailleerde niet (volledig) heeft voldaan én
geen omzetbelasting en loonheffingen heeft betaald. Tevens gaf de
bestuurder aan dat een brand bij een grote klant van gefailleerde in februari
2020 en het opzeggen van het schoonmaakcontract door een andere grote
klant per 1 januari 2021 hebben bijgedragen aan het faillissement, omdat te
w einig omzet w erd gegenereerd. De bestuurder van gefailleerde heeft de
curator ook bericht dat hij geen deugdelijke administratie heeft gevoerd. De
curator zal nog onderzoek doen naar de achtergrond en oorzaken van het
faillissement.

03-09-2020
1

De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond en verw ijst voor nadere informatie hierover naar hoofdstuk 7 van dit
verslag.

01-03-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

03-09-2020
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren zes personeelsleden bij gefailleerde w erkzaam
op basis van een arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

03-09-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-8-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
03-09-2020
1

correspondentie RC
ontslagaanzegging personeel
correspondentie UW V
diverse telefoongesprekken met het personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat gefailleerde niet
over onroerende zaken beschikt.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

03-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
inventarisatie, overleg met bestuurder, etc.

03-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Stofzuigers

€ 332,15

€ 0,00

totaal

€ 332,15

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van een vijftal stofzuigers van het merk Nilfisk/Henry.
De stofzuigers bevinden zich nog op diverse locatie bij opdrachtgevers. De
curator zal deze bedrijfsmiddelen opeisen en proberen te verkopen, voor zover
de kosten opw egen tegen de baten.

03-09-2020
1

De bestuurder van gefailleerde heeft de stofzuigers bij de diverse bedrijven
opgehaald en zal deze op korte termijn aan de curator ter hand stellen.

01-03-2021
2

De curator heeft zeven stofzuigers in ontvangst genomen. De stofzuigers zijn
door HNVI via een internetveiling verkocht. De netto-opbrengst ad € 305,
exclusief btw is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

30-08-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie bedrijfsmiddelen, overleg bestuurder;
w erkzaamheden t.b.v. de verkoop van de stofzuigers

03-09-2020
1

correspondentie bestuurder m.b.t. (de verkoop van de) stofzuigers

01-03-2021
2

correspondentie bestuurder en veilinghuis m.b.t. verkoop stofzuigers

30-08-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat gefailleerde niet
over enige voorraad beschikt. W el beschikte gefailleerde over onderhanden
w erk. Op een aantal locaties diende gefailleerde nog
schoonmaakw erkzaamheden te verrichten. Omdat onduidelijk w as of
gefailleerde nog deugdelijk verzekerd w as, heeft de curator daags na de
faillissementsuitspraak besloten om personeelsleden geen w erkzaamheden
meer te laten verrichten.

03-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat gefailleerde niet
over enige andere activa beschikt.

03-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
inventarisatie, overleg met bestuurder, etc.

03-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Een zevental facturen met betrekking tot
verrichte schoonmaakw erkzaamheden in juli
en augustus 2020 stond nog open.

€ 7.386,12

€ 7.386,12

€ 0,00

totaal

€ 7.386,12

€ 7.386,12

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen. Deze is inmiddels
nagenoeg afgerond.

03-09-2020
1

De laatste betaling is op 22 februari 2021 bijgeschreven op de boedelrekening.
Hiermee is de debiteurenincasso volledig afgerond.

01-03-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
overleg bestuurder
debiteurenincasso

correspondentie debiteur

03-09-2020
1

01-03-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

03-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening bij Knab. Per datum faillissement
vertoonde de bankrekening een positief saldo van € 446,95. Op datum
faillissement bleek nog een bedrag van € 344,81 automatisch te zijn
afgeschreven; dit bedrag is op verzoek van de curator gestorneerd door de
bank. Beide bedragen zijn inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat gefailleerde geen
partij is bij leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

03-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat door gefailleerde
geen zekerheden aan derden zijn gegeven.

03-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

03-09-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met banken
Overleg met Knab bank

03-09-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming van gefailleerde daags na de
faillissementsuitspraak gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

03-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

03-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

03-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat hij geen
administratie heeft gevoerd. De boekhouding zou slechts tot en met het
tw eede kw artaal van 2019 zijn bijgew erkt. De curator heeft de boekhouding
nog in onderzoek.

03-09-2020
1

De curator heeft geconstateerd dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.
Voor nadere informatie verw ijst de curator naar paragraaf 7.5.

01-03-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

03-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

03-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-09-2020
1

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator reeds bericht dat hij geen
administratie heeft gevoerd. De boekhouding zou slechts tot en met het
tw eede kw artaal van 2019 zijn bijgew erkt. De curator heeft de boekhouding
nog in onderzoek en nog geen conclusies aan het vorengaande verbonden.
Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat de bestuurder op kosten van
gefailleerde diverse privé uitgaven heeft gedaan. De curator heeft deze
uitgaven nog in onderzoek.

Ja
Toelichting
Hoew el gefailleerde de boekhouding had ondergebracht bij een externe
boekhouder en aan de boekhouding van een kleine onderneming niet al te
hoge eisen w orden gesteld, heeft de curator geconstateerd dat de bestuurder
van gefailleerde geen deugdelijke administratie heeft gevoerd (de
administratie is slechts tot en met Q2 2019 deels bijgew erkt). Dit laatste heeft
de bestuurder ook erkend.
Voorts heeft de curator geconstateerd dat de bestuurder in privé gelden heeft
onttrokken aan de vennootschap. De exacte hoogte daarvan laat zich moeilijk
vaststellen, omdat – en zoals de bestuurder ook heeft betoogd – een aantal
onttrekkingen w ellicht ook als ‘zakelijke kosten’ gekw alificeerd zouden kunnen
w orden.
De curator heeft de bestuurder in privé op grond van artikel 2:248 BW w egens
onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.
De bestuurder heeft aangegeven dat de oorzaak w at hem betreft met name
gelegen is in het feit dat het gebouw van een van de grootste klanten van
gefailleerde is afgebrand en de activiteiten voor die klant niet meer hervat zijn.
Voorts zou ook een andere grote klant de overeenkomst hebben beëindigd en
zou vanw ege de pandemie een omzetdaling zijn ingetreden.

01-03-2021
2

De bestuurder heeft daarnaast aangegeven open te staan voor een minnelijke
regeling. Na onderhandeling is de curator - met goedkeuring van de rechtercommissaris - een minnelijke regeling met de bestuurder overeengekomen die
eruit bestaat dat in totaal een bedrag van € 17.000 aan de boedel w ordt
voldaan: een eerste termijn van € 1.000 ineens en vervolgens maandelijkse
termijnen van minimaal € 500. Indien de betalingsregeling niet of niet volledig
w ordt nagekomen, behoudt de curator het recht voor om de regeling te
beëindigen en betaling van het boedeltekort en/of de schade (onder aftrek van
reeds verrichtte termijnbetalingen) in rechte te vorderen. Finale kw ijting w ordt
pas verleend na ontvangst van de laatste termijn.
Inmiddels zijn de eerste betalingen van in totaal € 1.500 aan de boedel
voldaan.

Toelichting

30-08-2021
3

De betalingsregeling w ordt tot op heden tijdig nagekomen. In de huidige
verslagperiode is een totaalbedrag van € 2.500 aan de boedel voldaan. Een
bedrag van € 14.000 dient nog voldaan te w orden.

Toelichting

15-02-2022
4

De betalingsregeling w ordt tot op heden nagekomen. Een bedrag van €
11.500 dient nog voldaan te w orden.

Toelichting

12-08-2022
5

Er is een betalingsachterstand ontstaan. De bestuurder heeft te kennen
gegeven dat hij als gevolg van de stijging van vaste lasten (o.a.
energiekosten) en vanw ege het feit dat zijn partner tijdelijk minder
inkomsten heeft vanw ege privéomstandigheden, tijdelijk niet heeft kunnen
voldoen aan de betalingsregeling. In juli heeft de curator nog w el een
termijnbetaling ontvangen. De bestuurder heeft toegezegd dat hij probeert
zo goed als mogelijk aan de betalingsregeling te voldoen en de achterstand
vanaf september gaat proberen in te lopen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-09-2020
1

Toelichting
De curator zal nog onderzoeken of en in hoeverre paulianeuze handelingen
hebben plaatsgevonden.

Nee
Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen is opgemerkt onder paragraaf 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-03-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierboven onder 7.5.

03-09-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek administratie Gefailleerde
correspondentie met de bestuurder

onderzoek administratie
correspondentie met de bestuurder c.q. de advocaat van de bestuurder
correspondentie rc
toezicht op nakomen betalingsregeling

toezicht op nakomen betalingsregeling.
Correspondentie met bestuurder over nakoming minnelijke regeling.

03-09-2020
1

01-03-2021
2

30-08-2021
3
12-08-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

03-09-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen aangemeld.

€ 6.720,70

01-03-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een tw eetal boedelvorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 6.720,70.

€ 7.104,99

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-08-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 34.393,00

03-09-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft voor een totaalbedrag van € 34.393 een vordering
ingediend. Deze vordering betreft niet betaalde omzetbelasting vanaf datum
oprichting en niet betaalde loonheffingen vanaf mei 2019.

€ 54.437,00

01-03-2021
2

Toelichting
Naast niet betaalde omzetbelasting en loonheffingen heeft de Belastingdienst
vorderingen ingediend terzake van vennootschapsbelasting.

€ 51.437,00

30-08-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

03-09-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering aangemeld.

€ 7.893,73

01-03-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels een tw eetal vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 7.893,73.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.152,65

03-09-2020
1

Toelichting
Een oud-w erkneemster van Gefailleerde heeft een vordering ingediend terzake
van niet genoten salaris. Deze vordering zal naar alle w aarschijnlijkheid naar
beneden w orden bijgesteld, omdat het UW V een deel van dit salaris voor haar
rekening zal nemen.

€ 5.369,10
Toelichting
Een bedrag van € 1.216,45 is ingediend terzake van aanvraagkosten
faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-03-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

03-09-2020
1

4

30-08-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.362,16

03-09-2020
1

€ 10.885,99

30-08-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

03-09-2020
1

Het faillissement zal w aarschijnlijk vereenvoudigd w orden afgew ikkeld of
w orden opgeheven w egens gebrek aan baten.

30-08-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie crediteuren

03-09-2020
1

correspondentie crediteuren

30-08-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

03-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal bekijken of het opportuun is om de stofzuigers te verkopen.
Daarnaast zal hij zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

03-09-2020
1

De curator zal de nakoming van de minnelijke rekening door de bestuurder van
gefailleerde monitoren. Daarnaast zal de curator nog bezien of het opportuun
is de stofzuigers te verkopen.

01-03-2021
2

De curator blijft toezicht houden op de nakoming van de minnelijke regeling. De
minnelijke regeling heeft een looptijd van 32 maanden, ingegaan per februari
2021.

30-08-2021
3

De curator blijft toezicht houden op de nakoming van de minnelijke regeling.

12-08-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

03-09-2020
1

Het faillissement w ordt voorlopig nog niet afgew ikkeld. Zie plan van aanpak.

30-08-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

12-08-2022
5

