HVG
Faillissementsverslag

Nummer: 1

Gegevens gefailleerde:

Vallei Onderhoud Services B.V., statutair gevestigd te
Rhenen, kantoorhoudende te EIst Uit.) aan de (3921 EC)
Veenendaalsestraatweg 14 B
C/16/14/262 F
25 maart 2014
mr. drs. D. Heitman
mr. C.M. Dijksterhuis

Faillissementsnurnmer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:

Datum: 25 april 2014

Personeel gemiddeld aantal:

Schoonmaak en onderhoud van vloeren, wanden, plafonds,
etc.
2012: € 1,8 mio
2013: (nog) niet bekend.
34

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

25 maart 18april 2014
35,00 uur
35,00 uur

Omzetgegevens:

-

Algemeen
Vallei Onderhoud Services B.V. (voorheen: Progenta Nederland B.V.) is op gericht in 1990
door de ouders van de huidige (middellijk) bestuurder en houdt zich bezig met (specialistische)
schoonmaak en onderhoud van alle soorten vloeren, wanden, plafonds, raambekleding en
meubelstoffering. Gefailleerde behoort tot de Progenta-groep, waartoe ook
(zustervennootschappen) Progenta Project Services Benelux BV., Progenta P & 0 B.V. en
Progenta Projectservices B.V.B.A.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is Propergroep B.V., van welke vennootschap de
aandelen worden gehouden door M.R. van Dijkhuizen Holding B.V. Van die vennootschap is
Stichting Administratiekantoor M.R. van Dijkhuizen enig aandeelhouder. De heer M.R. van
Dijkhuizen is middellïjk bestuurder van gefailleerde.
Naar verluidt is de Progenta-groep sinds 2007 volledig in handen van’ de heer Van Dijkhuizen.
Volgens laatstgenoemde was gefailleerde in het verleden de voornaamste werkmaatschappij.
In 2013 heeft gefailleerde kennelijk activa, waaronder inventaris en lopende opdrachten
(overeenkomsten met klanten) verkocht en overgedragen aan Progenta Project Services
Benelux B.V. (“PPSB”), waardoor die vennootschap feitelijk de werkmaatschappij binnen de
groep werd. De werknemers bleven achter in gefailleerde, evenals de voorraad en de
schulden. Vanaf de overdracht werd het personeel van gefailleerde steevast uitgeleend aan
PPSB in het kader van de bedr~fsvoering van laatstgenoemde. In de komende verslagperiode
zal de curator onderzoek doen naar de rechtmatigheid van deze transactie.
De zware schuldenlast van met name de fiscus, kosten van onder meer enkele zieke
werknemers en het betaalgedrag van debiteuren zijn volgens de bestuurder van gefailleerde
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de voornaamste oorzaken van het faillissement. Het faillissement is op verzoek van
gefailleerde uitgesproken.
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de werknemers van gefailleerde
(27) ontslagen. Wel hebben de meesten van hen, op verzoek van PPSB hun werkzaamheden
ten behoeve van PPSB met machtiging van de rechter-commissaris (ex artikel 98 Fw)
voortgezet gedurende een week (tot 1 april). PPSB heeft daarvoor een vergoeding van €
12.395,44 voldaan aan de boedel.
Met ingang van 1 april heeft PPSB 22 werknemers van gefailleerde in dienst genomen.
Hiervoor is een boedelbijdrage verschuldigd van € 30.000,-. Ook heeft PPSB de
(onbezwaarde) voorraad van gefailleerde (met name schoonmaakmiddelen en chemicaliën)
overgenomen voor een bedrag van € 15.000,- (ex BTW). Van het totaal in dit verband
verschuldigde bedrag van €48.150,- is conform afspraak inmiddels een bedrag van €
25.000,- voldaan op de boedelrekening. Het verschuldigde restant (€23.150,-) zal worden
voldaan in de komende verslagperiode.
Gefailleerde huurde een bedrijfspand, gelegen aan de Veenendaalsestraatweg 14 b te EIst
(Ut.). De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van gefailleerde is Propergroep B.V., van welke vennootschap de
aandelen worden gehouden door M.R. van Dijkhuizen Holding B.V. Van die vennootschap
is Stichting Administratiekantoor M.R. van Dijkhuizen enig aandeelhouder. De heer M.P.
van Dijkhuizen is middellijk bestuurder van gefailleerde.
1.2 Winst en verlies
2012: € 192.623,2013: (nog) niet bekend.
1.3 Balanstotaal
2012: €343.685,2013: (nog) niet bekend.
1.4 Lopende procedures
Nog niet bekend.
1.5 Verzekeringen
De curator zal lopende verzekeringen beëindigen en daarbij (indien van toepassing)
aanspraak maken op eventuele restitutie.
1.6 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand, gelegen aan de Veenendaalsestraatweg 14 b te
EIst (Ut.). De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd.
1.7 Oorzaak faillissement
In onderzoek.
-

2.
2.1

Personeel
Aantal ten tflde van faillissement
27
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2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

Aantal in jaar voor faillissement
27
Datum ontslagaanzegging
28 maart 2014
Werkzaamheden:
zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:

zie bijlage.

Sedrijfsmiddelen
Beschr~ving
Niet van toepassing.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
zie bijlage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
De curator heeft voorraad van gefailleerde aangetroffen; met name
schoonmaakmiddelen en chemicaliën. Deze voorraad is verkocht aan PPSB voor een
bedrag van € 15.000,- (ex BTW).
3.10 Verkoopopbrengst
€ 15.000,3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
zie bijlage.
3.9

Overige activa
3.12 Beschrijving
Niet van toepassing.
3.13 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:

zie bijlage.
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4.
4.1
4.2
4.3

5.
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6.

6.1
6.2

Debiteuren
Omvang debiteuren
Mogelijk bestaan er enkele vorderingen op derden. De curator heeft dit in onderzoek.
Opbrengst
(Nog) niet van toepassing.
Boedelbijdrage
(Nog) niet van toepassing.
Werkzaamheden:
zie bijlage.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
Gefailleerde werd gefinancierd door Rabobank. Alhoewel de curator contact heeft gehad
met de bank, heeft laatstgenoemde nog geen formele vordering ingediend. Volgens
Rabobank is op uitstaande vorderingen van gefailleerde ten behoeve van de bank een
pandrecht gevestigd.
Leasecontracten
Gefailleerde leasete een aantal auto’s (operational lease). Kort na datum faillissement
zijn de toepasselijke lease-overeenkomsten overgenomen door PPSB.
Beschrijving zekerheden
Voorzover thans bekend is ten behoeve van de bank een pandrecht gevestigd op de
vorderingen van gefailleerde op derden. De curator onderzoekt of er openstaande
vorderingen zijn en zal indien van toepassing over de incasso ervan afspraken maken
met de bank.
Separatistenpositie
Zie hierboven.
Boedelbijdragen
(Nog) niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (nog) geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld.
Reclamerechten
Niet van toepassing.
Retentierechten
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
zie bijlage.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Zoals onder algemeen’ gesteld, heeft de curator met machtiging van de rechter
commissaris tot 1 april jI. het bedrijf van gefailleerde voortgezet. PPSB heeft voor de
werkzaamheden van de werknemers van gefailleerde een bedrag van € 12.395,44
voldaan.
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

HVG
Werkzaamheden:
Doorstart
Beschrijving
Niet van toepassing.
6.4 Verantwoording
Niet van toepassing.
6.5 Opbrengst
Niet van toepassing.
6.6 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:

zie bijlage.

6.3

zie bijlage.

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is (grotendeels) in ontvangst genomen door de curator.
Op het eerste gezicht lijkt te zijn voldaan aan de boekhoudplicht. De curator heeft dit in
onderzoek.
7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren voor datum faillissement zijn steeds tijdig gedeponeerd.
7.3 Goedkeuring verkl. Accountant
In onderzoek.
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek.
Werkzaamheden:
zie bijlage.
8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, zijn er (nog) geen boedelvorderingen
bekend.
8.2 Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal € 453.588,- (OB/LB).
8.3 Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
8.4 Andere preferente crediteuren
Naast de fiscus zijn de curator (nog) geen andere preferente crediteuren bekend.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Er zijn nog geen concurrente vorderingen ingediend.
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Nog niet van toepassing.
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden
afgewikkeld.
Werkzaamheden:
zie bijlage.
9.
9.1

Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
9.2 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of er vorderingen op derden
zijn en zo nodig over de incasso daarvan afspraken maken met de bank. Ook zal de
curator onderzoeken of de onder ‘algemeen’ genoemde transactie van voor datum
faillissement rechtmatig is geweest. Daarnaast houdt de curator een vinger aan de pols
terzake de tweede (deeDbetaling van PPSB. Ten slotte zal de curator de administratie
aan een (ander) onderzoek onderwerpen. Voor het overige vinden de gebruikelijke
werkzaamheden plaats.
9.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
VRZa-amheden:
zie bijlage.

o
t

8
0fl

c

E

a
0
~!
—

0

0~

E
~0

~
~~
t,

to2

Wt
0

c

D

Zoo

~
c

t,

~

0

t

—

c

~j2

ii
~~

S

t 1;

0-

0
t’0

t

t’0

â

4

~~0

c
‘t

<0.

0
0

t
‘0
‘0
-~
0

-c
‘t

2
S

Do

5
0

0

—

0
c

‘t
0.

—

0t

ct
t
c

t

to

E~
ii->

t

—

t

~c

—

‘t

E~

‘t

0

0
>

