
 
 
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:    3 (eindverslag)   

Datum verslag:      25 mei 2018 

Curator:   B.A.P. Sijben 

R-C:    C. Schollen-den Besten  

 

Naam onderneming ORION CLEANING & SERVICES B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

ORION CLEANING & SERVICES B.V., statutair gevestigd 

te Helmond en kantoorhoudende te Asten aan de Wolfsberg 

no. 82, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 61555215, hierna te noemen: “Orion”.   

Activiteiten onderneming Orion exploiteerde een schoonmaakbedrijf. De 

bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“Het uitoefenen van een schoonmaak- en 

beveiligingsbedrijf.”   

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

Niet bekend. €  €  €  

 €  €  €  
 

Toelichting financiële gegevens Er werd nog geen jaarrekening opgemaakt.  

Personeel gemiddeld aantal 10 werknemers.  

Boedelsaldo € 65.398,43 

  

Verslagperiode 1 november 2017 – 25 mei 2018 

Bestede uren in verslagperiode 22,57 uren 

Toelichting bestede uren  Het totaal aantal bestede uren bedraagt 89,48 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Orion is bij notariële akte d.d. 29 september 2014 

opgericht. Sinds de oprichting is mevrouw P.E.M. Keulens 

aandeelhouders en bestuurder.   

 Lopende procedures Voor zover bekend geen.   

 Verzekeringen Voor zover thans bekend loopt er een 

personeelsverzekering bij De Goudse Verzekeringen. De 

curator heeft bij de verzekeraar informatie opgevraagd en 

verzocht deze te beëindigen.     

 

Verslag 2: 

Er bleek geen recht op premierestitutie te bestaan.  

 Huur Volgens het bestuur is er geen sprake meer van enige 

huurovereenkomst ter zake een onroerende zaak.  

 

Verslag 2: 

Uit de administratie bleek dat mogelijk nog een ruimte werd 

gehuurd bij een werknemer; voor zover nodig is die 

huurovereenkomst opgezegd.   



 
 
 
 Oorzaak faillissement Door de heren M.W. Peters en F.W.J. Kleijngeld, partner 

respectievelijk zoon van de bestuurders/aandeelhouders 

van Orion, werd voorheen een schoonmaakbedrijf 

geëxploiteerd in de vennootschap onder firma Extensive 

Cleaning & Services (E.C.S.). De betreffende vennootschap 

is op 7 oktober 2014 in staat van faillissement verklaard 

(kenmerk: F. 01/14/751) met benoeming van mr. L.G.J.M. 

van Ekert tot rechter-commissaris en met aanstelling van 

mr. G.F. van den Berg tot curator. Via Orion is feitelijke een 

beperkte doorstart gerealiseerd via een door mevrouw 

Keulens opgerichte vennootschap.  

 

Volgens het bestuur (en de heer Kleijngeld) was het echter 

zo dat (i) de werkbare uren bij de grootste opdrachtgever 

tegenvielen, (ii) de marges te klein waren c.q. de prijzen te 

laag en (iii) de kosten de hoog. Volgens het bestuur werd 

eind april 2017 / begin mei 2017 door de Belastingdienst 

beslag gelegd op de bankrekening en onder debiteuren. Een 

en ander is de reden geweest het eigen faillissement aan te 

vragen.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
10 werknemers.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
10 werknemers.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de Rechter-Commissaris zijn de 

arbeidsovereenkomsten bij brieven van 17/18 mei 2017 

opgezegd.  
 Werkzaamheden Het personeel is geïnformeerd over het faillissement en de 

gevolgen daarvan. De curator heeft overleg gehad met het 

UWV. De grootste opdrachtgever van Orion heeft, naar 

overleg met de curator, zich bereid getoond om 4 

werknemers een dienstverband aan te bieden 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

N.v.t.     
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Volgens de 

administrati

e is slechts 

sprake van 

€ 1.274,13 N.v.t. 



 
 
 

beperkte 

bedrijfsmidd

elen, zoals 

een laptop 

en een hoge 

druk 

reiniger.  

Naveiling 

BVA 

€ 43,56  

 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De betreffende goederen zijn desgevraagd ingeleverd en 

door BVA Auctions in een internetveiling verkocht. Hiermee 

werd een netto opbrengst gerealiseerd ad € 1.274,13. 

 

Verslag 3: 

Een naveiling heeft tot een aanvullende opbrengst ad € 

43,56 geleid.  
 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Overleg BVA Auctions; inname goederen.   

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Onderhande

n werk 

€ 17.581,99 N.v.t. 

 

 Toelichting voorraad Behoudens een paar aangebroken flessen poetsmiddel is 

geen sprake van voorraad.  

 

Het onderhanden werk is inzichtelijk gemaakt door de 

administratrice en bedraagt € 17.581,99. Dit bedrag is 

inmiddels uitgefactureerd.  

 Werkzaamheden Onderzoek administratie; overleg administratrice; controle 

facturen en correspondentie opdrachtgevers.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Waarborgso

mmen 

 € 11.663,25 N.v.t. 

Banksaldo € 16.300,98 N.v.t. 
 

3.13 Toelichting andere activa a. Volgens de administratie zijn verschillende 

waarborgsommen gestort. De curator doet hier 

onderzoek naar.  

b. Bij de ING Bank N.V. was een positief saldo aanwezig ad 

€ 14.489,57. Dit bedrag is voldaan op de 

faillissementsrekening.  

 

Andere activa is vooralsnog niet bekend/aangetroffen.   

 werkzaamheden Onderzoek administratie.   

 

Verslag 2: 

Het nog resterende saldo bij ING Bank N.V. is desgevraagd 

gestort op de boedelrekening, waarna de bij ING Bank N.V. 



 
 
 

aangehouden rekening is opgeheven. Ter zake de 

waarborgsommen is een bedrag ad € 1.450,00 retour 

ontvangen.  

 

Verslag 3: 

Ter zak waarborgsommen is desgevraagd nog een 

aanvullend bedrag ad € 213,25 voldaan.  

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

€ 69.000,92 € 66.012,01   
 

 Toelichting debiteuren Volgens de debiteurenlijst staat er per datum faillissement 

voor een bedrag ad € 69.000,92 (inclusief het bedrag ad 

€ 17.581,99 ter zake onderhanden werk) open. Gelet op 

het beslag van de Belastingdienst is dit bedrag mogelijk 

lager in verband met betalingen onder het beslag. De 

curator zal dienaangaande onderzoek doen en de incasso 

ter hand nemen.    

 

€ 66.012,01 is rechtstreeks door debiteuren voldaan op de 

boedelrekening. Het restant bleek te zijn voldaan via de 

door de door Orion aangehouden rekening bij ING Bank 

N.V.; de bank heeft het positieve saldo afgestort.  

 

Naast de handelsdebiteuren bleek Orion vorderingen uit 

hoofde van rekening-courant te hebben. Uit het grootboek 

2017 blijken de volgende vorderingen uit hoofde van 

rekening-courant: 

 

F.W.J. Kleijngeld: € 35.087,34 

M.W. Peters: € 9.529,30 

P.E.M. Keulens: € 23.675,00 

 

Aangezien de heren F.W.J. Kleijngeld en M.W. Peters reeds 

in staat van faillissement verkeren, lijkt verhaal van de 

vorderingen niet mogelijk; de curator heeft melding 

gemaakt bij de curator in de faillissementen van F.W.J. 

Kleijngeld en M.W. Peters.  

 

Mevrouw P.E.M. Keulens is gesommeerd de vordering te 

voldoen; nu betaling uitbleef is haar faillissement 

aangevraagd en uitgesproken (zie onder “Procedures”).   

 

Verslag 3: 

De curator van de heren F.W.J. Kleijngeld en M.W. Peters 

heeft bevestigd dat in die faillissement geen uitkering is te 

verwachten.  
 Werkzaamheden Onderzoek administratie, werkzaamheden met betrekking 

tot incasso van openstaande vorderingen. 

 



 
 
 

Verslag 2: 

De incasso van de debiteuren is verder ter hand genomen. 

De debiteurenincasso is afgerond.  

 

Verslag 3: 

Overleg mr. Van den Berg.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Voor zover thans bekend is geen sprake van een bancaire 

financiering. Door Orion werd een betaalrekening 

aangehouden bij ING Bank N.V. De bank is verzocht het 

saldo op die rekening over te maken.  

 

Verslag 2: 

De bankrekening is inmiddels opgeheven.  

 Leasecontracten Orion had een 2-tal voertuigen (een Ford Transit en Kia 

Niro) in operational lease. De voertuigen zijn inmiddels aan 

de leasemaatschappij geretourneerd.   

 Beschrijving zekerheden Tot op heden hebben zich geen zekerheidsgerechtigden bij 

de curator gemeld.   

 Separistenpositie Niet van toepassing. 

 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.  
 Retentierechten Niet van toepassing.  
 Reclamerechten Niet van toepassing.  
 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. De 

leaseovereenkomsten zijn bestudeerd en in overleg met de 

leasemaatschappijen zijn de voertuigen ingeleverd.   

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.   

 Financiële verslaglegging Op de dag van het faillissement en kort daarna zijn nog 

enkele werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden zijn 

als onderhanden werk gefactureerd.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.   
 Verantwoording Niet van toepassing.   
 Opbrengst Niet van toepassing.   
 Boedelbijdrage Niet van toepassing.   
 Werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

7 Rechtmatigheid    

 



 
 
 
 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. De curator heeft inmiddels meerdere 

administratieve bescheiden ontvangen.   

 

Verslag 2: 

De administratie is dusdanig dat de rechten en 

verplichtingen gekend kunnen worden. De curator houdt 

het ervoor dat aan de boekhoudplicht is voldaan.  

 Depot jaarrekeningen Er is geen jaarrekening gedeponeerd. De jaarrekening over 

het boekjaar 2014/2015 had uiterlijk op 31 januari 2017 

gedeponeerd moeten zijn, hetgeen niet is gebeurd. Aan de 

publicatieplicht is derhalve niet voldaan.  

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00. Volgens de 

oprichtingsakte is dit gestort. Nader onderzoek wordt gelet 

op de beperkte omvang niet opportuun geacht.  

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 2: 

Gelet op de schending van de publicatieplicht staat het 

onbehoorlijk bestuur vast. Verder constateert de curator dat 

substantiële geldbedragen richting de bestuurder (en aan 

haar gelieerde personen) zijn gevloeid (zie onder 

“Debiteuren”), terwijl de fiscale schulden opliepen. 

 

Nu de bestuurder (en de mogelijke feitelijk bestuurders 

Kleijngeld en Peters) in staat van faillissement verkeren, 

wordt verdere actie niet opportuun geacht.  

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 

Verslag 2: 

De curator verwijst naar hetgeen is aangevoerd onder 

“Debiteuren” en “Onbehoorlijk bestuur”.  

 Werkzaamheden De beschikbare administratie is aan een quick-scan 

onderworpen.  

 

Verslag 2: 

Nader onderzoek administratie.  

 

Verslag 3: 

Het onderzoek naar de administratie is afgerond.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  

UWV : € 24.340,54 
 Pref. Vord. van de fiscus € 185.703,00 



 
 
 
 Pref. Vord. van het UWV € 51.588,27 

 Andere pref. Crediteuren Niet van toepassing.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
8 crediteuren. 

 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 17.312,44 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw (enkel een 

uitkering aan preferente crediteuren).  

 Werkzaamheden  Alle bekende crediteuren zijn na het uitspreken van het 

faillissementen geïnformeerd over het faillissement en 

verzocht een eventuele vordering en rechten (waaronder 

eigendomsvoorbehoud) kenbaar te maken.  

 

Verslag 3: 

Controle vorderingen Belastingdienst en UWV; overleg ter 

zake.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Mevrouw P.E.M. Keulens. 

 Aard procedure Verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring.  

 Stand procedure Bij vonnis van 17 oktober 2017 is het faillissement 

uitgesproken (kenmerk: F. 01/17/690).   

 werkzaamheden Opstellen en indienen faillissementsverzoek; bijwonen 

zitting.  

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het faillissement is voor afwikkeling gereed.  

 Plan van aanpak Afwikkeling faillissement.  

 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.  

 

 

 

 

 

 


