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Algemene gegevens
Naam onderneming
Mise en Place Nederland BV

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Bij vonnis van 21 april 2020 zijn onderstaande drie vennootschappen in staat
van faillissement verklaard:
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Mise en Place Nederland BV (C03/20/119 F)
Mise en Place LP BV (C03/20/120 F)
Jobpen Holding BV (C03/20/118 F)
De drie vennootschappen w orden hierna gezamenlijk ook aangeduid als “Mise
en Place Nederland c.s.”. Zij maken deel uit van een internationaal concern dat
uit circa 35 vennootschappen bestaat.
Vooralsnog vindt gezamenlijke verslaglegging plaats; er is ook een
gezamenlijke boedelrekening. Publicatie van deze gezamenlijke verslaglegging
vindt plaats onder het faillissement Mise en Place Nederland BV.
Of verslaglegging per vennootschap zinvol is w ordt mede bepaald door de
hoogte van de boedelvordering van het UW V per vennootschap. Deze is nog
niet ingediend bij de boedel.
Verdere gegevens:
1. Mise en Place Nederland BV, hierna “Mise en Place Nederland”
(C.03/20/119 F)
Statutair gevestigd te Maastricht
KVK-nummer 52969401
Gevestigd en kantoorhoudende: Jeruzalemw eg 2, 6222 NG Maastricht
2. Mise en Place LP BV, hierna “Mise en Place LP” (C.03/20/120 F)
Statutair gevestigd te Maastricht
KVK-nummer 52968952
Gevestigd en kantoorhoudende: Jeruzalemw eg 2, 6222 NG Maastricht
3. Jobpen Holding BV, hierna “Jobpen Holding” (C.03/20/118 F)
Statutair gevestigd te Maastricht
KVK-nummer 14131217
Gevestigd en kantoorhoudende: Jeruzalemw eg 2, 6222 NG Maastricht

Activiteiten onderneming
Mise en Place Nederland BV w as een w erkmaatschappij w aarin de omzet en
kosten w erden geregistreerd ter zake het uitzendw erk ("de jobpers") in
Nederland.
Mise en Place LP BV en Jobpen Holding BV w aren kort gezegd
kostenvennootschappen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 15.810.076,00

€ 124.851,00

€ 6.219.928,00

2018

€ 16.411.319,00

€ -369.310,00

€ 6.730.514,00

2020

€ 2.642.596,00

€ 226.828,00

€ 4.875.259,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
2020: conceptcijfers (t/m maart)
2019: conceptcijfers
2018: gecontroleerde jaarrekening (met oordeelonthouding)
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De financiële gegevens w orden nog onderzocht in het kader van onderdeel 7
(Rechtmatigheid).

Gemiddeld aantal personeelsleden
2964
Toelichting
Gemiddeld aantal w erknemers in 2020:
Mise en Place Nederland BV: 2.750
Mise en Place LP BV: 110
Jobpen Holding BV: 104
Totaal: 2.964 w erknemers

Boedelsaldo

20-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 556.005,41
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€ 1.650.534,00
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Toelichting
Dit saldo bestaat uit de volgende componenten:
saldo boedelrekening RABO per 31 augustus 2020: EUR 1.179.830
saldo 3 ABN rekeningen per 31 augustus 2020: EUR 470.704
Totaal per 31 augustus 2020: EUR 1.650.534

€ 1.870.423,00
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Toelichting
Dit saldo bestaat uit de volgende componenten:
saldo boedelrekening RABO per 30 november 2020: EUR 1.874.704
saldo 3 ABN rekeningen per 30 november 2020: EUR 6.719

€ 1.612.074,00
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Toelichting
Dit saldo bestaat uit de volgende componenten:
saldo boedelrekening RABO per 14 juni 2021: EUR 1.600.416
saldo 3 ABN rekeningen per 14 juni 2021: EUR 11.658

€ 1.589.077,98
Toelichting
De saldi op de 3 ABN-rekeningen zijn in de voorbije periode overgemaakt naar
de boedelrekening.
Per 30 november 2021 is het saldo op elke rekening nihil.

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
21-4-2020

20-05-2020
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t/m
15-5-2020
van
16-5-2020

17-09-2020
2

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

17-12-2020
3

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

17-06-2021
4

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

16-12-2021
5

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021

14-06-2022
6

t/m
31-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

387 uur 36 min

2

706 uur 42 min

3

174 uur 24 min

4

230 uur 48 min

5

135 uur 24 min

6

188 uur 6 min

totaal

1.823 uur 0 min

Toelichting bestede uren
De totale aan de drie faillissementen bestede tijd betreft met name de
volgende onderw erpen:
inventarisatie: intake met bestuur, onderzoek naar materiële vaste
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activa, debiteuren, crediteuren en hun aanspraken op activa, bank,
rekening courant verhoudingen, intercompany relaties, ICT relaties
binnen het concern
positie w erknemers: UW V, pensioen, collectieve digitale informatiesessies
(ivm Corona) en verw erking daarvan in periodieke Q&A
contact met leasemaatschappijen ivm aantal lease-auto’s, lease tijdens
voortzetting, retournering voertuigen
fiscale positie: contact met belastingdienst over fiscale positie per datum
faillissement, bespreking over mogelijke inlenersaansprakelijkheid/W KA
van opdrachtgevers tijdens voortzetting, correspondentie hierover met
belastingdienst en UW V
verzekeringen: afspraken over continuering verzekeringen ivm
voortzetting
ICT: w aarborgen continuïteit, veiligstellen data in diverse systemen door
boedel
voortzetting: voorcalculatie en prognose, operationele aspecten, betaling
van boedelcrediteuren, afspraken over reiskosten voor jobpers,
correspondentie en besprekingen met opdrachtgevers, contact met
verhuurders, debiteurenbew aking en -incasso
doorstart: gesprekken met 17 kandidaten, informatieverzameling,
bidbook, biedingsronde, contact met doorstarter over operationele
aspecten
materiële vaste activa: onderzoek naar financial lease positie, taxatie
inventaris met oog op verkoop inventaris
intellectuele eigendom: onderzoek naar eigendomspositie
In de voorbije verslagperiode is in de drie faillissementen met name tijd
besteed aan de volgende onderw erpen:
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inventarisatie
afw ikkeling huurlocaties van 18 vestigingen in Nederland
verkoop kantoorinventaris
w erknemers
debiteuren
leasemaatschappijen
fiscale positie
juridische procedure
verzekeringen
ICT
voortzetting
doorstart
onderzoek naar rechtmatigheid
In de voorbije verslagperiode is in de drie faillissementen met name tijd
besteed aan de volgende onderw erpen:
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biedingsronde en afw ikkeling verkoop (resterende) inventaris en scooter
correspondentie met crediteuren
afw ikkeling nutskosten boedelperiode
w erknemers
debiteurenincasso
onderzoek administratie
onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid
In de voorbije verslagperiode is met name tijd besteed aan:
fiscale positie inzake mogelijk te hoge premieafdrachten loonheffing
aspecten in verband met NOW
onderzoek naar ICT Atrix/Talistar
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onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en rechtmatigheid
contact met w erknemers in verband met IB 2020
onderzoek van administratie
continuering debiteurenincasso
afw ikkeling dochtermaatschappijen van Jobpen Holding BV
contact met crediteuren
In de voorbije verslagperiode is met name tijd besteed aan:
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verantw oording NOW 1.0 aan UW V incl uitkomst controle Koenen & Co en
indienen stukken bij UW V
onderzoek naar mogelijk te hoge afdracht loonheffing incl afstemming
hierover met Deloitte
afw ikkeling /beëindiging van een concernfinanciering
aspecten inzake afw ikkeling aandelen in MEP Eindhoven BV en PMG BV
onderzoek naar ICT Atrix/Talistar
VPB aangiften, afstemming met belastingdienst
onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en rechtmatigheid
contact met w erknemers in verband met IB 2020
onderzoek van administratie
continuering debiteurenincasso
contact met crediteuren
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan:

14-06-2022
6

contact met w erknemers ivm verstrekking cumulatieven tbv aangifte IB
2020
contact met interessent ivm mogelijke verkoop aandelen Mise en Place
Eindhoven BV
afw ikkeling dochtermaatschappijen: Mise en Place Eindhoven BV en
PMG BV
debiteurenincasso
analyse intercompany-posities
bezw aar en hoorzitting UW V inzake NOW 1.0
contact met curator van Mise en Place Germany GmbH
fiscaliteiten

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het concern omvat zoals gezegd circa 35 vennootschappen. Het gaat hier om 3
van de 35 vennootschappen.
Mise en Place Nederland BV is opgericht bij notariële akte van 29 juni 2011.
Mise en Place LP BV is opgericht bij notariële akte van 27 juli 2011.
Bestuurder van beide vennootschappen is Jobpen Holding BV.
Jobpen Holding BV is opgericht bij notariële akte van 6 april 2010. Het bestuur
daarvan w ordt gevormd door Fracy BV en Personal Interest BV. Deze
vennootschappen w orden op hun beurt bestuurd door de heer F.H.G.L.
Mentink respectievelijk de heer H.J.S.G. Ummels.
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Jobpen Holding BV houdt de aandelen in (o.a.) Mise en Place Nederland BV en
Mise en Place LP BV.
Indirect aandeelhouders van de drie gefailleerde vennootschappen zijn de
heer C.H.C. van Gogh, de heer F.H.G.L. Mentink en de heer H.J.S.G. Ummels.
De organisatiestructuur bestond aan de voorkant (klantcontact) uit diverse
managementlagen: directie, een operationeel directeur, regiomanagers en
operation managers (vestigingsmanagers).
De jobpers, zow el degenen in vaste dienst als de uitzendkrachten, w aren
ondergebracht in Mise en Place Nederland BV.
Deze commerciële managementlagen en de overige kantoorstaf van de
organisatie w as ondergebracht in Mise en Place LP BV en Jobpen Holding BV:
sales, marketing, communication & branding, ICT, HRM, projectmanagement,
facilitair management, juridische zaken, finance en administratie.
De medew erkers w aren w erkzaam voor het gehele concern en de kosten
w erden doorbelast aan de desbetreffende vennootschappen. Dat zal ook voor
de periode vanaf datum faillissement w orden berekend.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as 1 procedure aanhangig.
Zie onderdeel 9.
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1.3 Verzekeringen
Verzekeringen w aren grotendeels vooruitbetaald en zijn gecontinueerd.
De verzekeringen van vrijw el het gehele concern verliepen via de gefailleerde
vennootschappen. Dit moet nog w orden ontrafeld en afgerekend.
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1.4 Huur
Mise en Place Nederland w erkte vanuit 18 vestigingen verspreid over het land.
Het hoofdkantoor lag in Maastricht.
Voor alle vestigingen is de (onder)huur beëindigd ex artikel 39 Fw .
Reeds voor datum faillissement w aren enkele
huurbeëindigingsovereenkomsten gesloten. Naar aanleiding daarvan moest
een enkele vestiging al eerder w orden ontruimd. Dit is in gang gezet.
In de volgende verslagperiode w ordt hierover uitvoeriger verslag gedaan.

1.5 Oorzaak faillissement

20-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Directe oorzaak:
De drie faillissementen zijn uitgesproken op eigen aangifte .
Indirecte oorzaak:
Al circa 25 jaar leverde het concern Mise en Place goed getrainde
uitzendkrachten aan horeca en evenementen. Dezelfde diensten
w erden/w orden ook geleverd in andere landen o.a. België, Spanje en het
Verenigd Koninkrijk. De vestiging in Duitsland is onlangs gefailleerd als gevolg
van de Corona-crisis. De vestiging in Oostenrijk w as al enkele jaren eerder in
staat van faillissement verklaard.
Binnen het concern w as Mise en Place Nederland de aanbieder van
uitzendkrachten in Nederland, voor het merendeel via hotelschoolstudenten:
“jobpers”. Deze jobpers w erden geplaatst bij opdrachtgevers in de horeca en
ook bij evenementen zoals congressen, Formule 1, Tomorrow land, cateraars,
voetbalstadions, concerten, etc.
Het jaar 2019 w as positief verlopen. In dat jaar is ook een verandertraject
ingeslagen. Beide bestuurders hadden vertrouw en in een w instgevende
toekomst. Zij hebben verklaard eind 2019 ieder nog een minderheidsbelang te
hebben gekocht in de aandelen van het nu gefailleerde Jobpen Holding BV.
Eind februari 2020 keerde het tij. In zeer korte tijd moesten alle zeilen w orden
bijgezet vanw ege de Corona-crisis. Er is snel een nieuw e markt aangeboord
tegen lagere uurtarieven: Coolblue, Picnic, Lidl, Albert Heijn. Hier w aren per
datum faillissement circa 300 studenten aan het w erk.
Het w as een druppel op de gloeiende plaat. De bestuurders hadden
voorzichtig becijferd dat de nieuw e markt naar verw achting circa EUR 300.000
omzet per maand zou genereren. Om break-even te draaien w as een omzet
van circa EUR 1,5 miljoen per maand nodig, aldus het bestuur.
Vanw ege Corona w erd NOW aangevraagd voor de drie vennootschappen. De
voorlopige toekenning w as in totaal EUR 825.000 per maand. Echter, dat zou
gelden bij 100% omzetverlies: alleen dan w ordt 90% van de loonsom
gecompenseerd. Vanw ege de omzet uit de nieuw e markt zou met de NOW
slechts circa 80% van de loonsom w orden gedekt.
Het probleem w as voorts dat bij de NOW - op dat moment (maart, april) - geen
ontslag mogelijk w as. Na afloop van de NOW zouden in september 2020
alsnog alle w erknemers in vaste dienst vol terugkomen in de kostensfeer,
terw ijl de omzet dan nog lang niet op peil zou zijn.
Het bestuur heeft een financieel specialist in de arm genomen om diverse
scenario’s te beredeneren. Diens conclusie w as dat met het behalen van
omzet uit de nieuw e markt, in combinatie met NOW , een afgeslankt
personeelsbestand en voortijdige beëindiging van een deel van de 18
huurovereenkomsten verspreid in het land, nog steeds circa EUR 2 à 3 miljoen
verliesdekking zou moeten w orden gevonden voor het jaar 2020. Huisbankier
ABN w ilde dit niet financieren. De aandeelhouders evenmin. Het bestuur heeft
daarop besloten tot een eigen aangifte van het faillissement.
Eventuele andere oorzaken van het faillissement w orden nog onderzocht.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3029
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Toelichting
Aantal w erknemers per datum faillissement:
Mise en Place Nederland BV: 2.912
Mise en Place LP BV: 57
Jobpen Holding BV: 60
Totaal: 3.029 w erknemers

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3204
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Toelichting
Gemiddeld aantal w erknemers in 2019:
Mise en Place Nederland BV: 2.850
Mise en Place LP BV: 218
Jobpen Holding BV: 136
Totaal: 3.204 w erknemers

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-4-2020

60

Jobpen Holding BV

24-4-2020

2912

Mise en Place Nederland BV

24-7-2020

57

Mise en Place LP BV

totaal

3029

2.4 Werkzaamheden personeel
Bij aanvang van het faillissement w aren er 300 jobpers aan het w erk bij
opdrachtgevers. De overhead w erkt met name thuis (vanw ege Corona), maar
er zijn ook medew erkers aan het w erk op het hoofdkantoor te Maastricht.
Bij Mise en Place Nederland is de ABU-CAO van toepassing. De meeste
uitzendkrachten zijn Fase A (alleen loon indien gew erkt). De uitzendkrachten
die aan het w erk w aren per datum faillissement w aren zoveel mogelijk Fase B
en Fase C.
Bij de andere tw ee vennootschappen is geen CAO van toepassing.
Er is geen ondernemingsraad en evenmin een andere
personeelsvertegenw oordiging.
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Het loon w as betaald tot en met de maand maart.
Met machtiging van de rechter-commissaris zijn op vrijdag 24 april de
ontslagbrieven verstuurd teneinde de loongarantieregeling te activeren.
De opzegtermijn van de uitzendkrachten en de w erknemers die korter dan vijf
jaar in dienst zijn, eindigt omstreeks 31 mei 2020. De opzegtermijn van de
w erknemers die langer vijf jaar in dienst zijn, eindigt omstreeks 4 juni 2020. De
definitieve data w orden zoals gebruikelijk door het UW V bepaald.
Omdat het een relatief groot faillissement is heeft het UW V een verkorte
aanvraagprocedure gehanteerd voor de uitbetaling van de lonen. Dankzij die
procedure krijgen de w erknemers tw ee w eken later hun voorschot over de
maand april (in plaats van vier w eken later).
Overige w erkzaamheden:
verzoek om toestemming aan rechter-commissaris ivm opzegging
arbeidsovereenkomsten ex art. 40 Fw
overleg met personeelsadministratie inzake verzamelloonstaten,
verificatie stamgegevens, diverse overzichten ten behoeve van bidbook
nagaan van relevante CAO-bepalingen
UW V: vooroverleg, verkorte intake-procedure, afstemming over
oplevering stukken voor UW V, overige afstemming naar aanleiding van
vragen van w erknemers
informatieverstrekking aan w erknemers via collectieve sessies (digitaal
vanw ege Corona) en via periodieke schriftelijke Q&A-rondes
beantw oording vragen van individuele w erknemers
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan de volgende
w erkzaamheden:
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aanlevering stukken aan het UW V ivm loongarantieregeling, overige
afstemming met UW V naar aanleiding van vragen van w erknemers
informatieverstrekking aan w erknemers via schriftelijke Q&A-rondes
beantw oording vragen van individuele w erknemers met name inzake
strekking contractueel concurrentiebeding en relatiebeding
correspondentie met uitzendkrachten die zich niet tijdig hadden gemeld
in de verkorte aanvraagprocedure bij het UW V
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan de volgende
w erkzaamheden:
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overige afstemming met UW V naar aanleiding van vragen van
w erknemers
beantw oording diverse vragen van individuele w erknemers en
uitzendkrachten
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan de volgende
w erkzaamheden:

17-06-2021
4

contact met w erknemers in verband met aangifte IB 2020
beantw oording vragen van UW V in verband met bezw aar van voormalig
medew erker tegen beslissing van UW V
correspondentie met w erknemers naar aanleiding van ingediende
vorderingen
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan de volgende
w erkzaamheden:
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contact met w erknemers in verband met aangifte IB 2020
correspondentie met w erknemers naar aanleiding van ingediende
vorderingen
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan de volgende
w erkzaamheden:
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beantw oording vragen w erknemers in verband met aangifte IB 2020

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit kadastrale recherche is gebleken dat de drie curanda en de tw ee
dochtermaatschappijen geen vastgoed in eigendom hebben.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 1.085,50

Inventaris + scooter

€ 7.260,00

totaal

€ 8.345,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De vaste activa van de drie curanda’s bestaan uit:

20-05-2020
1

merendeels studentikoos meubilair en apparatuur op de circa 18
vestigingen in heel Nederland
kantoormeubilair en apparatuur op het hoofdkantoor
horecakleding met het merk “Mise en Place” aan de binnenzijde
Gezien de samenstelling van de activa in relatie tot de grote spreiding in
Nederland, is vooralsnog volstaan met een bureautaxatie door Troostw ijk. De
taxatie is uitgevoerd aan de hand van geactualiseerde inventarislijsten en
foto’s per vestiging.
Er zijn op dit moment nog onderhandelingen gaande over eventuele verkoop
van de inventaris per vestiging aan de doorstarter, de verhuurders en derden.
In het volgend verslag kan over dit onderdeel meer informatie w orden
verstrekt.
Enkele verhuurders hebben de inventaris in de desbetreffende locatie gekocht.
De opbrengst hiervan w as EUR 1.085,50 inclusief BTW .
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Andere verhuurders hadden geen enkele interesse in de inventaris en w ilden
slechts ontruiming. De activa van de desbetreffende locaties is afgevoerd naar
1 verzamelpunt en w aar nodig naar het milieupark. Verkoop van de inventaris
die verzameld w as vanuit deze andere vestigingen w as per 31 augustus 2020
nog gaande.
De resterende inventaris die zich op de verschillende vestingen bevond en die
niet aan de verhuurders kon w orden verkocht w as in de vorige verslagperiode
centraal verzameld, samen met een Vespa.
Eind augustus en begin september heeft een biedingsronde plaatsgevonden.
Er zijn 17 partijen aangeschreven en 3 partijen hebben gereageerd.
Het hoogste bod w as EUR 7.260 inclusief BTW ofw el EUR 6.000 exclusief BTW .
Daarmee is de totale opbrengst van de inventaris op de vestigingen en de
scooter EUR 8.345,50 (EUR 6.897 exclusief BTW ). De liquidatiew aarde van deze
zaken w as getaxeerd op EUR 6.500 exclusief BTW .
Dit liquidatiew aarde van de inventaris op het hoofdkantoor w as getaxeerd op
EUR 1.825 exclusief BTW . Na onderzoek bleek deze deels geleased en voor het
overige geen eigendom van de boedel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit hangt samen met het vorig onderdeel en de positie van ABN, die een
voorw aardelijke vordering heeft ingediend.
Nadere informatie volgt in het volgend verslag.
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In dit faillissement geldt vooralsnog het algemeen voorrecht van de
belastingdienst ex artikel 21 lid 1 Iw .
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Uitoefening van het bodemrecht of bodemvoorrecht ex artikel 21 lid 2 Iw jo 22
lid 3 is vooralsnog niet aan de orde. Het ziet namelijk niet ernaar uit dat
bodemzaken zijn verpand. ABN had geen pandrecht op zaken en andere
pandhouders hebben zich (nog) niet gemeld.
Meer informatie volgt in het volgend verslag.
Er hebben zich tot op heden geen eventuele pandhouders meer gemeld en
daarmee is het bodemvoorrecht ex art 21 lid 2 jo 22 lid 3 Iw niet aan de orde.
Het bodemrecht is niet uitgeoefend door de belastingdienst.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
onderzoek naar activa op de balans
onderzoek naar eigendomsverhoudingen
inventarisatie per vestiging
contact met taxateur over bureautaxatie, review uitkomsten
verkooptraject / onderhandelingen met doorstarter, verhuurders, derden

kadastrale recherche
afw ikkeling inventaris die zich nog bevond in circa 12 vestigingen in
Nederland
benaderen verhuurders ivm eventuele koop van kantoorinventaris
verw ijdering data van computers
opstellen biedingsbrief voor opkopers
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan:
nader onderzoek naar eigendomspositie zaken op hoofdkantoor
analyse uitkomsten biedingsronde
afw ikkeling verkoop resterende activa

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

20-05-2020
1

17-09-2020
2

17-12-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Premierestituties verzekeringen
ICT systeem ASTRIX
Saldo bij creditcardmaatschappij
Aandelen in dochtermaatschappijen
Restitutie pensioenverzekering
totaal

Boedelbijdrage

€ 15.561,00
€ 0,00
€ 27.159,00
€ 0,00
€ 2.842,00
€ 45.562,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
AANDELEN

20-05-2020
1

Jobpen Holding BV houdt aandelen in:
Project Managers Groep BV (95%)
Cuise BV (100%)
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
w aarde van deze aandelen. Dan zal ook een koper w orden gezocht.
EIGENDOM ICT SYSTEEM
In de voorbije jaren zijn enkele miljoenen geïnvesteerd in een ICT systeem.
Ontw ikkelaar is Talistar in het Verenigd Koninkrijk. Het systeem althans de
broncode zou eigendom zijn van Talistar. Dit moet nog w orden vastgesteld.
AANDELEN

17-09-2020
2

Jobpen Holding BV houdt aandelen in:
Project Managers Groep BV (95%)
Mise en Place Eindhoven BV (100%)
Cuise BV (100%), ontbonden in 2019
Onderzoek naar de w aarde van de aandelen is gaande.
EIGENDOM ICT SYSTEEM
Onderzoek naar de eigendomspositie en eventuele w aarde van het ICT
systeem (ASTRIX) is gaande.
PREMIERESTITUTIES VERZEKERINGEN
Een deel van de verzekeringen w as vooruitbetaald voor geheel of deels 2020.
Dit heeft geresulteerd in premierestituties ad in totaal afgerond EUR 15K.
PENSIOENVERZEKERING
Nadat de pensioenverzekeraar de overeenkomst had beëindigd bleek dat
Jopben Holding nog een schuld had en Mise en Place LP een vordering. De
pensioenverzekeraar heeft verzocht om toestemming om beide bedragen te
mogen verrekenen. Verrekening is echter niet aan de orde omdat daarvoor
w ederkerigheid is vereist ex art. 6:127 BW jo 53 Fw .
AANDELEN

17-12-2020
3

Tot op heden heeft zich geen koper gemeld voor de aandelen die Jobpen
Holding BV houdt in Project Managers Groep BV (95%) en Mise en Place
Eindhoven BV (100%).
AANDELEN

17-06-2021
4

In de voorbije periode heeft zich een interessent gemeld voor de aandelen van
Project Managers Groep BV. Het bestuur van de dochtermaatschappijen heeft
opdracht gegeven aan de accountant tot samenstelling van de jaarrekening
van beide dochtermaatschappijen. Dit geschiedt mede met het oog op het
verkrijgen van inzicht in de w aarde van de aandelen. Met het bestuur heeft
afstemming plaatsgevonden over de taak van een curator van een gefailleerde
moedermaatschappij die bestuurder is van een niet-gefailleerde dochter.
SALDO BIJ CREDITCARDMAATSCHAPPIJ
Bij de creditcardmaatschappij van curanda bevond zich nog een positief saldo
ad EUR 27.159. De creditcardmaatschappij is herhaaldelijk aangeschreven en
heeft uiteindelijk het saldo overgemaakt naar de boedelrekening.
AANDELEN IN PROJECT MANAGERS GROEP BV (PMG)
Jobpen Holding hield per datum faillissement 95% van de aandelen in PMG.
In de afgelopen periode is de jaarrekening 2020 samengesteld door de
accountant. Voorts is er contact gew eest met de partij die interesse had in
overname van de aandelen, maar deze is uiteindelijk in april 2022 afgehaakt.
Andere geïnteresseerden hebben zich tot heden niet gemeld. Perspectief op
andere kandidaten is er niet aangezien PMG haar activiteiten heeft gestaakt.
Tijdens de AVA van PMG op 21 april 2022 hebben beide aandeelhouders
ingestemd met liquidatie van deze vennootschap. De accountant van de
vennootschap is daarop verzocht om de benodigde stappen te zetten
(jaarrekening 2021, liquidatietraject). Naar verw achting is een en ander in de
komende periode afgerond.
Per heden resteert nog een relatief beperkt banksaldo. Er zijn geen andere
activa. Het banksaldo zal na afrekening van de accountantskosten
(jaarrekening 2020 en 2021) alsmede de liquidatiekosten over beide
aandeelhouders w orden naar rato van hun aandelenbelang w orden
uitgekeerd als dividend.
AANDELEN IN MISE EN PLACE EINDHOVEN BV
Jobpen Holding BV hield per datum faillissement 100% van de aandelen in
MEP Eindhoven. Deze vennootschap had volgens de door de accountant
samengestelde jaarrekening een negatief eigen vermogen ad EUR 472K. Er
w as aanvankelijk w elisw aar nog een vordering ad EUR 183K op Mise en Place
Nederland BV maar die vennootschap is gefailleerd in 2020 en de vordering is
afgeboekt. Er resteerden enkel nog schulden in deze vennootschap, met
name een lijfrenteverplichting, een intercompany schuld aan Jobpen Holding
alsmede rekening-courant schulden aan tw ee voormalig (indirect)
bestuurders/aandeelhouders.
De boedel had dus aandelen in een technisch failliete vennootschap.
Voor deze aandelen heeft zich nooit een interessent gemeld. Conform het
AVA-besluit is deze vennootschap ontbonden per 24 februari 2022.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-06-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
w aardering van de aandelen op de balans
onderzoek KVK-informatie van deze tw ee niet gefailleerde
vennootschappen
bespreking met bestuurders over PMG en Cuise
bespreking met bestuurders over Talistar

verzameling stukken ivm onderzoek naar w aarde aandelen PMG en Mise
en Place Eindhoven
juridische en financiële aspecten rondom ASTRIX
correspondentie met assurantietussenpersoon en opvolgen
premierestituties

onderzoek naar positie boedel inzake dochtermaatschappijen PMG en
Mise en Place Eindhoven BV
correspondentie met pensioenverzekeraar
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan de volgende
w erkzaamheden:

20-05-2020
1

17-09-2020
2

17-12-2020
3

17-06-2021
4

contact met interessent in aandelen Project Managers Groep BV
afstemming over administratie en jaarrekening van
dochtermaatschappijen
afstemming met o.a. bestuurder van Jobpen Holding BV inzake de taak
van de curator
incasso vordering boedel op creditcardmaatschappij
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan de volgende
w erkzaamheden:

16-12-2021
5

afstemming met Koenen & Co in verband met aanlevering jaarrekening
2019 inzake dochtermaatschappijen Project Managers Groep BV en Mise
en Place Eindhoven BV
beoordelen financiële en juridische aspecten ivm voorgenomen
afw ikkeling Mise en Place Eindhoven BV
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan de volgende
w erkzaamheden:
contact met accountant, aandeelhouder en (voormalig) bestuurders
over afw ikkeling van PMG en van MEP Eindhoven
onderzoek naar w aarde aandelen PMG en MEP Eindhoven en w ijze van
afw ikkeling per vennootschap, bepaling van positie boedel daarbij

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

14-06-2022
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Beschrijving
Intercompany-debiteuren

Omvang

Opbrengst

€ 709.000,00

€ 32.000,00

Debiteuren per datum faillissement
(externe omzet)

€ 1.027.456,00

€ 946.739,00

totaal

€ 1.736.456,00

€ 978.739,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Jobpen Holding en Mise en Place LP hebben geen externe omzet. Deze
vennootschappen belasten kosten door naar de (vele) andere
vennootschappen in het concern. De intercompany-relaties zijn nog voorw erp
van onderzoek. Of de vorderingen op de groepsmaatschappijen inbaar zijn
moet nog w orden afgew acht.

20-05-2020
1

Mise en Place Nederland had blijkens de debiteurenlijst per datum faillissement
een totaal debiteurensaldo ad EUR 727.000. De grootste klanten komen uit de
nieuw e markt onder andere Picnic en Coolblue, samen in totaal volgens deze
lijst afgerond circa EUR 373.000. Het debiteurenrisico is laag (nieuw e markt /
niet-horeca) en de posten zijn jonger dan 30 dagen.
Ouderdom van de debiteuren van Mise en Place Nederland:
< 30 dagen: EUR 538.000
30-60 dagen: EUR 61.000

60 dagen: EUR 128.000
Totaal: EUR 727.000
In het volgend verslag kan over dit onderdeel meer informatie w orden
verstrekt.
Met het oog op onder meer de uitvoering van de debiteurenincasso is een
aantal w erknemers na afloop van de loongarantieregeling nog blijven
doorw erken de curator.
In de voorbije periode is de exacte debiteurenpositie per datum faillissement
bijgew erkt. Enerzijds is het onderhanden w erk bijgeboekt tot en met 20 april
2020 en anderzijds zijn oude posten en creditbedragen in de debiteurenlijst
gecorrigeerd.
De debiteurenpositie per datum faillissement is vervolgens uitgekomen op
afgerond EUR 1.027.000.
Hiervan is per 31 augustus 2020 geïncasseerd afgerond EUR 729.000.

17-09-2020
2

Een aantal debiteuren maakte zich zorgen over de W KA /
inlenersaansprakelijkheid. Dankzij verklaringen van het UW V en de
belastingdienst dienaangaande is deze discussie van de baan en hebben ook
deze debiteuren (uiteindelijk) betaald.
De incasso is nog gaande.
Per datum faillissement w aren de debiteuren afgerond EUR 1.027.000.
Daarvan is tot nu toe afgerond EUR 944.000 geïncasseerd.
De incasso van de laatste openstaande posten is nog gaande. Het merendeel
van de resterende posten ad EUR 73.000 bestaat uit kleine bedragen,
sommige posten w orden betw ist, enkele debiteuren zijn in de tussentijd

17-12-2020
3

gefailleerd. Voorts stellen enkele debiteuren dat ze betaald hebben op de Grekening hetgeen nog w ordt geverifieerd, daarnaast is er nog een aantal oude
posten w aarvan het de vraag is of incasso haalbaar is.
Debiteuren per datum faillissement afgerond: EUR 1.027.000.
Incasso tot heden: EUR 943.000.
Nog te ontvangen: EUR 84.000

17-06-2021
4

Het aanmaningstraject in de afgelopen periode heeft geleid tot een bijmutatie
ad in totaal afgerond EUR 2.700 en een afmutatie vanw ege een partij
onverschuldigd had betaald (onjuist rekeningnummer) ad afgerond EUR 4.000.
In de komende verslagperiode w ordt het aanmaningstraject geïntensiveerd. In
dat kader is al een concept-dagvaarding opgesteld.
Debiteuren per datum faillissement afgerond: EUR 1.027.000.
Incasso tot heden: EUR 947.000.
Nog te ontvangen: EUR 80.000

16-12-2021
5

In de afgelopen periode is voor afgerond EUR 4.300 aan openstaande
debiteurenposten geïncasseerd.
De debiteurenincasso w ordt in de komende periode gecontinueerd.
HANDELSDEBITEUREN
In de afgelopen verslagperiode is een nieuw e aanmaningsronde uitgevoerd
maar dit heeft nog niet geleid tot enige betaling. In de komende periode
w ordt het incassotraject vervolgd.
INTERCOMPANY-DEBITEUREN
Tussen enerzijds de drie curanda's en anderzijds de overige concernvennootschappen en andere gelieerde partijen bestaan zow el vorderingen
als schulden. Deze w orden hierna kortheidshalve aangeduid als
intercompany-posities.
Per datum faillissement gaat het om in totaal EUR 709.000 intercompanydebiteuren:
Jobpen Holding: 19 intercompany-posities. W aarvan 13 intercompanydebiteuren ad EUR 432K
Mise en Place Nederland: 16 intercompany-posities. W aarvan 6
intercompany-debiteuren ad EUR 277K
Mise en Place LP: 1 intercompany-posities. Geen intercompanydebiteuren.
Van deze intercompany-debiteuren lijkt ten minste EUR 533K oninbaar. De
oorzaken zijn:
faillissement van Mise en Place Germany, af te boeken vordering ad EUR
258K
faillissement van Mise en Place Austria, af te boeken vordering ad EUR
1K
technisch faillissement van Mise en Place Eindhoven (zie onderdeel 3),
betreft vordering ad EUR 9K
technisch faillissement van Mise en Place Heerlen (negatief eigen
vermogen ad -/- EUR 606K), betreft vordering ad EUR 265K
De hoogte van de intercompany-posities, de onderliggende transacties
(w aaronder cessies en schuldovernemingen), alsmede de nog te factureren
bedragen over de periode vanaf datum faillissement tot einde voortzetting
zijn voorw erp van onderzoek. Dit onderzoek w ordt in de komende
verslagperiode gecontinueerd.

14-06-2022
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Van een Belgische concern-vennootschap is in de voorbije periode EUR 24K
ontvangen op de boedelrekening. In een eerder stadium is van een andere
entiteit EUR 8K ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren per datum faillissement
Contact met hoofd financiën over debiteuren
Analyse concept-debiteurenlijst per 22 april 2020
Overleg inzake debiteurenbew aking
Bestudering overzicht intercompany-relaties
Overleg met directie over intercompany-relaties

Bijw erken debiteurenpositie tot en met datum faillissement (20 april
2020)
Overleg met hoofd financiën ivm correcties op debiteurenpositie per
datum faillissement
Debiteurenincasso en overleg inzake debiteurenbew aking
Contact met debiteuren en hun advocaat omtrent W KA /
inlenersaansprakelijkheid
Beoordeling beroep op verrekening
In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan:

20-05-2020
1

17-09-2020
2

17-12-2020
3

Het treffen van een regeling met enkele debiteuren
Debiteurenincasso en overleg inzake debiteurenbew aking
Correspondentie met debiteuren
In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan:

17-06-2021
4

Debiteurenincasso en overleg over volgende stappen in het
aanmaningstraject
Correspondentie met debiteuren
Opstellen concept-dagvaarding tegen 1 debiteur
In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan:

16-12-2021
5

Continuering debiteurenincasso
Bijw erken debiteurenoverzicht naar aanleiding van ontvangsten
In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan:

14-06-2022
6

opvolgen van ontvangsten van debiteuren
nieuw e aanmaningsronde debiteuren
analyse van de intercompany-relaties (zie onderdeel 7)

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 597.000,00

20-05-2020

Toelichting vordering van bank(en)

1

Banksaldi per 21 april 2020:
Mise en Place Nederland BV: EUR 1.240.000 positief
Mise en Place LP BV: EUR 229.000 positief
Jopben Holding BV: EUR 650.000 negatief
Totaal ABN per datum faillissement: EUR 819.000 positief
ABN heeft desalniettemin een voorw aardelijke vordering ingediend ad EUR
597.000.
Een deel van het ABN saldo is namelijk nog geblokkeerd w egens
storneringsrisico.
Het deel dat vrij van storneringsrisico is, is overgemaakt naar de
boedelrekening. Dat is medio mei volgens interne berekeningen van Mise en
Place Nederland EUR 653.000.
G-rekening Mise en Place Nederland BV: EUR 22.000 positief

Toelichting vordering van bank(en)

17-09-2020
2

Het nog geblokkeerde positief saldo van de 3 ABN rekeningen per datum
faillissement is inmiddels vrijgevallen (EUR 166.000). Het totaal positief saldo
ad EUR 819.000 staat nu op de boedelrekening.
Per 31 augustus is het saldo van de 3 ABN rekeningen EUR 470.704 positief. In
de komende verslagperiode zal met ABN dan ook nader overleg plaatsvinden
over de door haar voorw aardelijk ingediende vordering (EUR 597.000) die naar
het uitziet neerw aarts kan w orden bijgesteld tot nihil.
Voorts is het saldo op de G-rekening per datum faillissement (EUR 22.000)
overgemaakt naar de belastingdienst.

5.2 Leasecontracten
Op verzoek van de boedel is een afkoelingsperiode gelast.

20-05-2020
1

Lease-auto's van w erknemers:
Betreft operational lease. Met de leasemaatschappij zijn afspraken gemaakt
over de voorw aarden omtrent tijdelijke continuering van het gebruik van de
lease-auto's. Inleveren is gaande.
Copiers, verspreid over de vestigingen in heel Nederland:
W erd gehuurd van Ricoh op basis van operational lease. Ophalen is gaande.
Alle lease-auto's zijn geretourneerd en alle copiers zijn opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden

17-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Uit de kredietdocumentatie blijkt dat (enkel) deze drie vennootschappen
hoofdelijk verbonden zijn jegens ABN. Het krediet staat dus los van de overige
financiering van het concern.

20-05-2020
1

In totaal is een krediet in rekening-courant verstrekt ad EUR 750.000.
Volgens ABN bestaan de verstrekte zekerheden uit:
pandrecht op de vorderingen van elk van de drie vennootschappen
borgtocht ad EUR 50.000 van de heer Van Gogh
borgtocht ad EUR 50.000 van een voormalig bestuurder

5.4 Separatistenpositie
Gezien het saldo van ABN dat w elisw aar nog deels geblokkeerd maar w el
positief is, ziet het er vooralsnog niet naar uit dat ABN de zekerheden moet
gaan uitw innen.

20-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet aan de orde.

20-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet aan de orde.

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet aan de orde.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie van alle bankrekeningen per datum faillissement
volgen van mutaties op de bankrekeningen en g-rekening
contact met de leasemaatschappij: onderzoek leasecontracten,
afspraken over voortzetting
contact met Ricoh over copiers, onderzoek stukken en retourneren
copiers

correspondentie over deblokkering van positief saldo op ABN
afw ikkeling saldo G-rekening
organisatorische en operationele aspecten rondom ophalen lease-auto's
en copiers
volgen van mutaties op ABN rekeningen
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan:

20-05-2020
1

17-09-2020
2

17-12-2020
3

correspondentie met ABN, o.a. overboeken saldi naar boedelrekening,
opheffing rekeningen.
In de voorbije periode is met name tijd besteed aan:

17-06-2021
4

correspondentie met ABN inzake het saldo van een gelieerde
vennootschap
In de voorbije periode zijn de aandelen van een voormalige concernvennootschap verkocht aan een derde (door een andere concernvennootschap). De aandelen w erden w elisw aar niet gehouden door een der
gefailleerde vennootschappen, maar een van de gefailleerden w as w el mede
hoofdelijk verbonden jegens een financier. Ter vermijding van het mogelijk nog
verder oplopen van het passief is een overeenkomst gesloten ter beëindiging
van de hoofdelijke aansprakelijkheid met uitsluiting van eventuele
regresaanspraken door die concernvennootschap.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

16-12-2021
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Per datum faillissement w aren jobpers aan het w erk voor een tiental
opdrachtgevers, niet horeca-gerelateerd.

20-05-2020
1

Een voorzichtige inschatting in overleg met het bestuur leverde de volgende
prognose bij vier a zes w eken voortzetting:
Omzet: EUR 300K cash in
Kosten: EUR 120K cash out
Resultaat: EUR 180K positief
Overige kosten, geen cash out:
brutolonen EUR 650K maar geen cash out (loongarantieregeling UW V)
huur vestigingen in Nederland: EUR 35K, geen cash out (39 Fw )
De RC heeft toestemming verleend voor voortzetting van de exploitatie
gedurende de opzegtermijn van de w erknemers: 21 april tot 31 mei.
De Corona-maatregelen om w erknemers veilig te laten w erken zijn benadrukt
door de boedel. Zo w erken de kantoormedew erkers merendeels thuis. De
jobpers die aan het w erk zijn moeten de richtlijnen van hun opdrachtgevers
volgen.

6.2 Financiële verslaglegging
In het volgend verslag w orden de financiën over de voortzettingsperiode
nader toegelicht.

20-05-2020
1

Het financieel resultaat over de voortzetting door de boedel is per 31 augustus
2020 als volgt.

17-09-2020
2

OMZET
Gefactureerd over periode 21 april tot en met 31 mei 2020: EUR 506.000
Cash in: deze omzet is nagenoeg geheel geïncasseerd per 31 augustus 2020
(EUR 500.000).
KOSTEN
De omzet is hoger dan begroot, maar dat geldt ook voor de kosten.
Met name onderstaande kosten zijn toe te rekenen aan de voortzetting van de
exploitatie. Vermeld w orden de door de boedel betaalde kosten (cash out). De
boedel is nog in afw achting van diverse eindafrekeningen.
Een beperkt deel van de kosten betreft de periode juni en juli. Dit zal nog
w orden doorbelast aan de doorstarter. Voorts heeft Engie betaling van een
borgsom geëist van de boedel (EUR 6.000). Correspondentie over teruggave
van de borgsom is gaande.
ICT en telefonie: EUR 74.000
Verzekeringen: EUR 6.000
Reiskosten en huurauto's jobpers: EUR 33.000
Nutskosten tijdens boedelperiode (inc. borg Engie): EUR 8.000
Inhuur bestaande managementlaag: EUR 61.000
Totaal kosten: EUR 182.000
SALDO VOORTZETTING
Per 31 augustus 2020 is het positief saldo van de voortzetting: EUR 318.000
positief (EUR 500.000 minus EUR 182.000)

et financieel resultaat over de voortzetting door de boedel is per 30 november
2020 als volgt.

17-12-2020
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OMZET
Alle gefactureerde omzet die betrekking heeft op de boedelperiode (21 april
t/m 31 mei 2020) ad EUR 506.000 is geïncasseerd.
KOSTEN
In aanvulling op op het overzicht van de vorige verslagperiode komt nog,
afgerond:
ICT en telefonie: EUR 1.000
Verzekeringen: EUR 3.000
Teruggave borg Engie mbt nutskosten tijdens boedelperiode: -/- EUR 6.000
Totaal kosten in aanvulling op vorige verslagperiode afgerond: -/- EUR 1.000
SALDO VOORTZETTING
Per 30 november 2020 is het positief saldo van de voortzetting: EUR 325.000
(EUR 506.000 minus EUR 181.000)
DOORBELASTING KOSTEN AAN DOORSTARTER
Conform afspraak heeft de boedel een aantal kosten doorbelast aan DNL, met
name huurauto's. Het ging in totaal om EUR 16.834. Dit bedrag is in rekening
gebracht en DNL heeft het bedrag voldaan. De opbrengst is als negatieve
kosten verantw oord in het financieel verslag.
DOORBELASTING VANUIT MISE EN PLACE GERMANY GMBH
Een van de w erknemers die een aantal maanden heeft doorgew erkt voor de
boedel, stond op de loonlijst van het (eveneens gefailleerde) Mise en Place
Germany GmbH. Conform afspraak heeft de Duitse curator de loonkosten en
leasekosten in rekening gebracht bij de boedel. Dit is in de afgelopen periode
gebeurd en het bedrag is betaald aan Duitsland (EUR 20.679) .
SALDO VOORTZETTING
Per 31 mei 2021 is het positief saldo van de voortzetting: EUR 318.000 (EUR
506.000 minus EUR 188.000)

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
opstellen liquiditeitsbegroting
verzoek aan rechter-commissaris om voortzetting
contact met de opdrachtgevers over voorw aarden voortzetting door
boedel
contact met leveranciers: garantstellingen verstrekken aan
autoverhuurbedrijf, ICT bedrijven, telefoonmaatschappijen, etc
diverse operationele w erkzaamheden
vergelijking begroting versus realisatie
w erknemers blijven informeren

contact met leveranciers
diverse operationele w erkzaamheden
analyse omzet versus kosten
w erknemers blijven informeren
bijw erken van diverse overzichten

correspondentie met Engie inzake teruggave borg ad EUR 6.000
analyse omzet versus kosten

contact met Duitse curator ivm doorbelasting loonkosten aan boedel en
afw ikkeling daarvan

20-05-2020
1

17-09-2020
2

17-12-2020
3

17-06-2021
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De w aarde van de boedel w ordt gevormd door de kw aliteit van de
uitzendkrachten in combinatie met de nieuw e, niet-horeca-gerelateerde
opdrachtgevers. Daarnaast zijn er nog de oorspronkelijke horeca- en
evenement gerelateerde opdrachtgevers, die de “core business” vormen van
Mise en Place Nederland.
Er hebben zich in totaal 17 kandidaten gemeld voor een doorstart, zow el
vanuit Nederland als van andere landen, van klein tot beursgenoteerd. Met al
deze partijen heb ik een onderhoud gehad (telefonisch ivm Corona).

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
Op donderdag 7 mei is de biedingsbrief met voorw aarden en diverse bijlagen
uitgestuurd. De biedingstermijn sloot 12 mei.
In mijn biedingsbrief heb ik aangegeven dat een bod kon w orden uitgebracht
op de goodw ill bestaande uit de activiteiten van de drie gefailleerde
vennootschappen.

20-05-2020
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De volgende onderdelen zijn niet te koop aangeboden:
intellectuele eigendom: bevindt zich in een andere, niet gefailleerde BV
vastgoed: idem
inventaris: deze is “studentikoos” en bleek tijdens telefonische
inlichtingen niet relevant voor de doorstartkandidaten. Zie onderdeel 3.
debiteuren en onderhanden w erk: w ordt door boedel zelf geïncasseerd
Tijdens de gesprekken met de doorstartkandidaten bleken er enkele
w aardedrukkende factoren aanw ezig, onder andere dat:
de merknaam zich niet in de boedel bevindt
de omzet branchevreemd is
de toekomst van horeca en evenementen zeer onzeker is vanw ege
Corona
Van de 17 kandidaten hebben er zeven een bod uitgebracht.
Het hoogste bod w as dat van De Nieuw e Lichting Groep (DNL Groep). Haar bod
w as EUR 45.000.
DNL Groep biedt naast het hoogste bod ook het meeste perspectief op behoud
van een deel van de w erkgelegenheid. Hoeveel w erknemers mee gaan naar
de doorstarter is nog niet duidelijk. Dit hangt ook af van andere ontw ikkelingen
(Corona).

6.6 Opbrengst
€ 45.000,00
Toelichting
De overdracht vindt plaats per 1 juni.
Overeengekomen is dat de koopprijs voordien w ordt overgemaakt naar de
boedelrekening.
Vooruitlopend op de overdracht w orden nu de operationele zaken in gang
gezet.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
besprekingen met kandidaten (17)
opstellen biedingsbrief met bidbook
Q&A met kandidaten
analyse biedingen
toestemming rechter-commissaris
contact met doorstarter over operationele zaken

betaling van boedelcrediteuren
correspondentie aan opdrachtgevers over doorstart
overdracht operationele zaken aan doorstarter

correspondentie met doorstarter (doorbelasting kosten)
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan:

20-05-2020
1

17-09-2020
2

17-12-2020
3
17-06-2021
4

afw ikkeling doorbelaste kosten

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

20-05-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

20-05-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

20-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

20-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

20-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek van jaarrekeningen en concept-kolommenbalansen
onderzoek naar intercompany-verhoudingen

contact met curator van Mise en Place Germany GmbH
continuering onderzoek jaarrekeningen en concept-kolommenbalansen
onderzoek grootboek
onderzoek van veilig gestelde data
onderzoek bankmutaties
Het onderzoek is gecontinueerd:

20-05-2020
1

17-09-2020
2

17-12-2020
3

analyse van geconsolideerde overzichten
onderzoek van veilig gestelde data
Het onderzoek is gecontinueerd:

17-06-2021
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onderzoek van administratie o.a. creditcardafschriften
continuering onderzoek van in Intella veilig gestelde data
bespreking ICT rapport inzake Astrix/Talistar (SIG)
Het onderzoek is gecontinueerd en er is met name aandacht besteed aan:

16-12-2021
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continuering onderzoek van in Intella veilig gestelde data
onderzoek naar aanleiding van rapport inzake Astrix/Talistar (SIG)
voorlopige juridische analyse van bevindingen
Het onderzoek is voortgezet. Er is met name tijd besteed aan:
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analyse van intercompanies: posities, transacties, cessies en
schuldovernemingen
analyse van kolommenbalansen en jaarrekeningen van
dochtermaatschappijen MEP Eindhoven en PMG

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

20-05-2020
1

UW V:
Nog niet ingediend. Het UW V neemt onder meer het loon van de maanden april
en mei over op grond van de loongarantieregeling en voorts de verplichting
w egens vakantiegeld en vakantiedagen.
Verhuurders:
Per heden is EUR 6.000 ingediend ter verificatie als concurrente boedelschuld
ex art. 39 Fw . Stijgt vermoedelijk nog in de komende periode.

€ 16.112,00

17-09-2020
2

Toelichting
Boedelvordering van het UW V ex artikel 40 Fw : nog niet ingediend.
Vordering van verhuurders ex artikel 39 Fw : afgerond EUR 16.000.

€ 1.129.000,00

17-12-2020
3

Toelichting
Boedelvordering van het UW V ex artikel 40 Fw : EUR 1.113.000
Dit is het voorlopig ingediende bedrag per vennootschap:
Mise en Place Nederland BV: EUR 568.000
Jobpen Holding BV: EUR 248.000
Mise en Place LP BV: EUR 297.000
Vordering van verhuurders ex artikel 39 Fw : ongew ijzigd, afgerond EUR
16.000.

€ 1.130.000,00

17-06-2021
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Toelichting
De boedelvordering van het UW V ex art. 40 Fw is nagenoeg ongew ijzigd,
afgerond EUR 1.114.000.
De vordering van verhuurders ex art. 39 Fw is gelijk gebleven, afgerond EUR
16.000.

€ 1.115.000,00
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Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.

€ 1.130.000,00
Toelichting
De boedelvorderingen zijn nagenoeg ongew ijzigd:
UW V ex art. 40 Fw : afgerond EUR 1.114.000
verhuurders ex art. 39 Fw : afgerond EUR 16.000

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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€ 6.000,00

20-05-2020
1

Toelichting
Mise en Place Nederland BV: EUR 6.000 (loonheffing, stijgt vermoedelijk nog)
Mise en Place LP BV: nog niet ingediend
Jobpen Holding BV: nog niet ingediend

€ 550.656,00

17-09-2020
2

Toelichting
De belastingdienst heeft haar voorlopige vorderingen op de drie curanda
ingediend. Het gaat in totaal om EUR 551.000.
BTW : EUR 400.000
Dit betreft de BTW -schuld over het eerste kw artaal 2020. Inbegrepen zijn tw ee
enkelvoudige aanslagen ad in totaal EUR 183.000 w aarover onduidelijkheid
bestaat. Hierover is correspondentie gaande.
Loonheffing: EUR 151.000
Dit betreft de schuld ter zake Loonheffing over februari en maart 2020.
Het saldo van de G-rekening per datum faillissement is op deze schuld al in
mindering gebracht.
VPB
Deze positie w ordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.
29 lid 7 OB
De aangifte w ordt in beginsel in de komende verslagperiode verricht.

€ 550.656,00

17-12-2020
3

Toelichting
De totale voorlopige vordering van de belastingdienst is ongew ijzigd.
AANGIFTE 29 LID 7 OB
In de voorbije periode is de aangifte gedaan ter zake ten onrechte in
vooraftrek genomen BTW in de periode voor datum faillissement ex artikel 29
lid 7 OB. Hieruit zal nog een naheffing volgen ad naar verw achting in totaal
EUR 40.000.

€ 611.000,00
Toelichting
BTW -AANGIFTE TW EEDE KW ARTAAL 2020 (APRIL)
De belastingdienst heeft bij Mise en Place Nederland BV een preferente
vordering ter verificatie ingediend inzake de BTW over april 2020 ad EUR
19.000. De teruggave ad EUR 9.000 (Jobpen Holding BV en Mise en Place LP
BV) over dezelfde periode is nog niet opgelegd. Dit w ordt in de komende
periode opgevolgd.
ART. 29 LID 7 OB
De naheffing w egens ten onrechte in vooraftrek genomen BTW in de periode
voor datum faillissement ex art. 29 lid 7 OB is opgelegd conform de aangifte: in
totaal EUR 40.000.

17-06-2021
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ONDERZOEK NAAR TE HOGE PREMIE-AFDRACHTEN
Volgens het voormalig bestuur zouden curanda's in het verleden mogelijk te
veel premies hebben afgedragen in de loonheffingssfeer. Het voormalig
bestuur baseert zich daarbij op onderzoek door een derde bij een (voormalig)
gelieerde concernvennootschap. Als dit inderdaad het geval is kan dat leiden
tot een verlaging van de preferente vordering van de belastingdienst.
Onderzoek naar de juistheid van de premieafdrachten is in casu relevant in
verband omdat een uitkering aan de preferente crediteuren mogelijk aan de
orde is. De boedel heeft een in de loonheffingen en premies gespecialiseerd
accountantskantoor opdracht gegeven om dit te onderzoeken. De
w erkzaamheden zijn eind 2020 gestart en zijn nog gaande.

€ 475.000,00
Toelichting
In de voorbije periode zijn de opgelegde en nog niet opgelegde aanslagen
nader onderzocht. De belastingdienst heeft naar aanleiding hiervan een en
ander geactualiseerd. Gebleken is dat een aantal eerder ingediende aanslagen
te laag w as (loonheffing). Maar er zijn ook neerw aartse bijstellingen gew eest:
correctie van eerdere ambtshalve opgelegde aanslagen over april 2020:
EUR 197K
verrekeningen w egens teruggaven uit hoofde van W TL: EUR 205K
verrekeningen w egens BTW -teruggaven over april 2020: EUR 9K
VPB teruggave over 2016: EUR 133K
De pre-faillissementsvorderingen zijn als volgt, naar de stand per heden:
BTW
Mise en Place Nederland: EUR 116K
Jobpen Holding: EUR 83K
Mise en Place LP: EUR 125K
VPB
In de voorbije is ook hierover uitvoerig contact gew eest met de
belastingdienst. Het dossier zou inmiddels bij de belastingdienst zijn
afgew ikkeld maar de administratieve verw erking aldaar is nog gaande. Naar
verw achting volgen de aanslagen in de komende verslagperiode.
LOONHEFFING
Mise en Place Nederland: EUR 0K
Jobpen Holding: EUR 81K
Mise en Place LP: EUR 70K
ONDERZOEK NAAR MOGELIJK TE HOGE PREMIEAFDRACHTEN
Er zou mogelijk nog aanspraak zijn op teruggaven w egens te hoge
premieafdrachten. Het zou w ellicht om potentieel zeer hoge teruggaven
kunnen gaan. Met als mogelijk gevolg een neerw aartse aanpassing en w ellicht
een fiscale teruggaven over de periode voor datum faillissement.
Gezien de signalen hierover heb ik Deloitte gevraagd dit te onderzoeken. De
uitkomsten zij als volgt. Het Loonkostenvoordeel Oudere W erknemers (vanaf
2018) is niet volledig benut, hetgeen leidt tot een in beginsel relatief beperkte
vordering op de belastingdienst. Echter, LKV kan kennelijk niet w orden
teruggevraagd over voorgaande jaren. Dat kan w el bij de Premiekorting
Jongeren en de Premiekorting Oudere W erknemers. Hier zou – mogelijk - een
aanzienlijke aanspraak kunnen zijn voor 2016-2017 van in totaal enkele
tonnen. Er is echter een bew ijsprobleem. Om de bedragen nader te
concretiseren zou individuele benadering nodig zijn van circa 100 voormalig
medew erkers. Er moet een uitkeringsverleden zijn onmiddellijk voorafgaand

16-12-2021
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aan indiensttreding hetgeen niet bij al die medew erkers het geval lijkt te zijn
gew eest, terw ijl velen ook al lang uit beeld zijn. Een en ander zou met de
nodige tijd en kosten gepaard gaan, terw ijl er geen zekerheid is of er
daadw erkelijk een teruggave kan volgen. Daarom is besloten die medew erkers
niet individueel te benaderen.

€ 488.040,00
Toelichting
De stand van zaken per heden is als volgt.
BTW
Conform vorig verslag
VPB
Mise en Place Nederland: nog niet opgelegd
Jobpen Holding: nog niet opgelegd
Mise en Place LP: EUR 17K
LOONHEFFING
Mise en Place Nederland: conform vorig verslag
Jobpen Holding: EUR 77K (vorig verslag EUR 81K)
Mise en Place LP: conform vorig verslag
BOEDEL-BTW
In de komende periode zal een tussentijdse aangifte w orden gedaan van de
boedel-btw .

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-05-2020
1

Nog niet ingediend.

€ 717.000,00

17-12-2020
3

Toelichting
Preferente vordering van het UW V ex artikel 66 Fw : EUR 717.000
Dit is het voorlopig ingediende bedrag per vennootschap:
Mise en Place Nederland BV: EUR 217.000
Jobpen Holding BV: EUR 140.000
Mise en Place LP BV: EUR 194.000

€ 717.000,00

17-06-2021
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Toelichting
Conform vorig verslag.

€ 717.000,00

16-12-2021
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Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.

€ 717.000,00
Toelichting
Conform vorig verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.006,00

17-09-2020
2

Toelichting
Dit betreft tw ee posten:
loonvordering van een w erknemer ex 3:288 sub e BW
vordering w aterzuivering ex artikel 138 lid 3 W aterschapsw et

€ 6.000,00

17-12-2020
3

Toelichting
Dit betreft:
loonvorderingen van 3 w erknemers ex 3:288 sub e BW
vordering w aterzuivering ex artikel 138 lid 3 W aterschapsw et

€ 10.000,00

17-06-2021
4

Toelichting
Dit betreft met name:
loonvorderingen van 4 w erknemers ex 3:288 sub e BW
vordering w aterzuivering ex artikel 138 lid 3 W aterschapsw et

€ 10.000,00

16-12-2021
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Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.

€ 10.000,00
Toelichting
Conform vorig verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

20-05-2020
1

De crediteuren zijn aangeschreven. Nog niet alle vorderingen zijn ingediend.

94

17-09-2020
2

Toelichting
Per heden hebben 94 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
Mise en Place Nederland BV: 74
Mise en Place LP BV: 4
Jobpen Holding BV: 16

116

17-12-2020
3

Toelichting
Per heden hebben 116 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
Mise en Place Nederland BV: 94
Mise en Place LP BV: 4
Jobpen Holding BV: 18

117

17-06-2021
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Toelichting
Mise en Place Nederland BV: 95
Mise en Place LP BV: 4
Jobpen Holding BV: 18

118
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Toelichting
Mise en Place Nederland BV: 96
Mise en Place LP BV: 4
Jobpen Holding BV: 18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Mise en Place Nederland BV: EUR 27.000
Mise en Place LP BV: 0
Jobpen Holding BV: EUR 904.000
Toelichting concurrente crediteuren in Jobpen Holding:
EUR 597.000 voorw aardelijke vordering van ABN (daalt vermoedelijk nog,
zie onderdeel 5)
EUR 291.000 vordering van ICT bedrijf Talistar
EUR 16.000 overige vorderingen
Totaal: EUR 904.000

20-05-2020
1

€ 1.034.000,00

17-09-2020
2

Toelichting
Mise en Place Nederland BV: EUR 100.000
Mise en Place LP BV: 2.000
Jobpen Holding BV: EUR 932.000
Toelichting concurrente crediteuren in Jobpen Holding:
EUR 597.000 voorw aardelijke vordering van ABN (w ordt vermoedelijk
neerw aarts bijgesteld naar nihil, zie onderdeel 5)
EUR 291.000 vordering van ICT bedrijf Talistar
EUR 18.000 vordering van de accountant
EUR 26.000 overige vorderingen
Totaal: EUR 932.000

€ 540.000,00

17-12-2020
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Toelichting
Toelichting
Mise en Place Nederland BV: EUR 107.000
Mise en Place LP BV: EUR 2.000
Jobpen Holding BV: EUR 431.000 (ABN is inmiddels nihil)
Toelichting concurrente crediteuren in Jobpen Holding:
EUR 291.000 vordering van ICT bedrijf Talistar
EUR 94.000 vordering BNP lease
EUR 18.000 vordering van de accountant
EUR 28.000 overige vorderingen
Totaal: EUR 431.000
POSITIE BOEDEL INZAKE NOW
In de voorbije periode is de positie van de boedel met betrekking tot de
ontvangen NOW 1.0 onderzocht. Op 15 april 2020 is voor de drie
vennootschappen een voorschot ontvangen ad in totaal EUR 825.000 over de
maand april. Per datum faillissement bevond zich nog EUR 819.000 op de
bankrekeningen. Dit bedrag is volledig overgemaakt naar de boedelrekening.
De gerealiseerde cijfers w ijzen uit dat rekening moet w orden gehouden met
een mogelijke terugvordering door het UW V. Die eventuele terugvordering is
niet bevoorrecht en zal alsdan moeten w orden gekw alificeerd als een
concurrente vordering.

€ 564.000,00
Toelichting
In de voorbije periode zijn bij Mise en Place Nederland BV nog enkele
concurrente vorderingen ter verificatie ingediend, met name
pensioengerelateerd:
UW V vordering inzake pensioenen ex art. 66 lid 2 W W : EUR 12.000
Stichting Pensioenfonds: EUR 8.000
POSITIE BOEDEL INZAKE NOW
In de voorbije periode heeft de boedel aan de accountant verzocht om de
benodigde NOW 1.0 verklaringen. De w erkzaamheden zijn begin 2021 gestart
en zijn nog gaande.

17-06-2021
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€ 1.485.000,00

16-12-2021
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Toelichting
De concurrente vorderingen zijn in de afgelopen periode gestegen naar EUR
1.485.000.
Het gaat hier net name een intercompany schuld aan Mise en Place Eindhoven
ad EUR 185K alsmede terugvordering van NOW 1.0 door het UW V ad in totaal
EUR 745K. In de komende verslagperiode zal bezw aar w orden gemaakt tegen
de terugvordering omdat die (deels) ongegrond lijkt.

€ 1.486.000,00

14-06-2022
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Toelichting
Het bedrag is nagenoeg conform het vorig verslag.
In de voorbije verslagperiode is bezw aar gemaakt tegen de terugvordering
NOW 1.0 door het UW V ad EUR 745K. Volgens berekeningen van de boedel
gaat het om een terugvordering ad EUR 389K bij Mise en Place Nederland.
Daarbij komt dat de boedel een beperkte vordering op het UW V heeft ter
zake naverrekening NOW 1.0 ad EUR 4K (Jobpen Holding) en EUR 6K (Mise en
Place LP).
Op 18 mei 2022 heeft in elk faillissement een hoorzitting plaatsgevonden
w aarin de boedel het voorgaande nader heeft toegelicht. De boedel is nog in
afw achting van een beslissing op bezw aar.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

20-05-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie crediteuren
aanschrijving crediteuren
verw erking van door schuldeisers ingediende vorderingen aan de hand
van de door hen aangeleverde stukken
onderzoek naar rechtsgeldigheid van beroep op verrekening
correspondentie met belastingdienst

verw erking van door schuldeisers ingediende vorderingen aan de hand
van de door hen aangeleverde stukken
afw ikkeling vordering per nutsbedrijf per vestiging
correspondentie met belastingdienst
In de voorbije verslagperiode is met name tijd besteed aan:

20-05-2020
1

17-09-2020
2

17-12-2020
3

correspondentie met crediteuren
aangifte 29 lid 7 OB
onderzoek positie boedel t.a.v. ontvangen voorschot NOW
onderzoek naar loonheffing en premies
In de voorbije verslagperiode is met name tijd besteed aan:

17-06-2021
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correspondentie met crediteuren
opvolgen aanslag 29 lid 7 OB
opvolgen status BTW tw eede kw artaal 2020 (april)
contact met accountant ivm onderzoek naar loonheffing en premies
(Deloitte)
contact met accountant ivm verklaringen inzake NOW 1.0 (Koenen & Co)
In de voorbije verslagperiode is met name tijd besteed aan:

16-12-2021
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correspondentie met crediteuren
afstemming met belastingdienst over actualisering van de prefaillissementsschulden ter zake Loonheffing, BTW en VPB
analyse uitkomst onderzoek Deloitte ter zake mogelijk te hoge
premieafdrachten
afstemming met Koenen & Co tbv van vereiste accountantsverklaring bij
NOW 1.0 en indiening hiervan bij UW V
In de voorbije verslagperiode is met name tijd besteed aan:
correspondentie met crediteuren en belastingdienst
NOW 1.0: bezw aar en hoorzitting

14-06-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De Bruijn Beheer BV
F.E. de Bruijn

20-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Vordering op opdrachtgever die (deels) onbetaald is gebleven.

20-05-2020
1

Het ging om een vordering ad afgerond EUR 28.000 exclusief rente en kosten.
Deze procedure is niet overgenomen door de boedel.

17-09-2020
2

Nog afgezien van bew ijstechnische problemen in deze procedure is uit
onderzoek gebleken dat de verhaalsmogelijkheden op de w ederpartijen (2
BV's en haar bestuurder in privé) nu en in de toekomst zeer beperkt zijn.
Hierover is onder meer contact gew eest met o.a. de curator van een aan de
w ederpartij gelieerde (en gefailleerde) vennootschap.

9.3 Stand procedures
De procedure is geschorst teneinde de curator op te roepen om te verschijnen
in het geding.
Of dit zinvol is w ordt nog onderzocht.

20-05-2020
1

De rechtbank is geïnformeerd dat de boedel de procedure niet zal overnemen.

17-09-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
correspondentie en telefoonverkeer met w ederpartij
correspondentie en telefoonverkeer met incassobureau

beoordeling proceskansen procedure
onderzoek naar verhaalsmogelijkheden op w ederpartijen
correspondentie met RC over deze procedure

20-05-2020
1

17-09-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
operationele aspecten voortzetting en doorstart
verkoop van inventaris in vestigingen en hoofdkantoor
oplevering vestigingen en hoofdkantoor aan verhuurders
bepaling positie boedel t.a.v. NOW -gelden
verkoop aandelen in Cuise BV en Mise en Place Eindhoven BV

20-05-2020
1

crediteurenpositie
ontrafeling ICT-systemen
onderzoek naar eigendom inzake ICT-systeem ontw ikkeld door Talistar
fiscale positie inclusief afw ikkeling saldo op G-rekening
incasso debiteuren
intercompany positie van de curanda’s inclusief de mutaties vanaf datum
faillissement
onderzoek naar afboekingen op positieve banksaldi, uitgevoerd na
datum faillissement, terugvordering daarvan bij ABN voor zover van
toepassing
onderzoek naar afw ikkeling aandelentransactie eind 2019
rechtmatigheidsonderzoek: administratie, bestuurdersaansprakelijkheid,
Pauliana
juridische procedure: w el/niet overnemen door boedel

afronden verkoop van inventaris in vestigingen en hoofdkantoor
bepaling positie boedel t.a.v. NOW -gelden
afw ikkeling aandeelhouderschap in PMG BV en Mise en Place Eindhoven
BV
crediteurenpositie
doorbelasting kosten aan doorstarter
ontrafeling ICT-systemen
ICT-systeem ASTRIX: onderzoek naar eigendom, w aarde
fiscale positie (29 lid 7 OB, VPB, enkelvoudige aanslag)
afronden incasso debiteuren
intercompany positie van de curanda’s inclusief de mutaties vanaf datum
faillissement
onderzoek naar afboekingen op positieve banksaldi, uitgevoerd na
datum faillissement, terugvordering daarvan bij ABN voor zover van
toepassing
onderzoek naar afw ikkeling aandelentransactie eind 2019
rechtmatigheidsonderzoek: administratie, bestuurdersaansprakelijkheid,
Pauliana

afw ikkeling aandeelhouderschap in PMG BV en Mise en Place Eindhoven
BV
crediteurenpositie
opvolgen ontvangst doorbelaste kosten aan doorstarter
ontrafeling ICT-systemen
ICT-systeem ASTRIX: onderzoek naar eigendom, w aarde
fiscale positie (VPB, BTW , enkelvoudige aanslag)
afronden incasso debiteuren
intercompany positie inclusief mutaties vanaf datum faillissement
onderzoek naar afboekingen op positieve banksaldi, uitgevoerd na
datum faillissement, terugvordering daarvan bij ABN voor zover van
toepassing
onderzoek naar afw ikkeling aandelentransactie eind 2019
rechtmatigheidsonderzoek: administratie, bestuurdersaansprakelijkheid,
Pauliana

crediteurenpositie
ICT-systeem Astrix/Talistar: onderzoek naar eigendom, w aarde
fiscale positie (VPB, BTW tw eede kw artaal 2020, enkelvoudige aanslag)
afronden incasso debiteuren
intercompany-posities inclusief mutaties vanaf datum faillissement

17-09-2020
2

17-12-2020
3

17-06-2021
4

onderzoek naar afboekingen op positieve banksaldi, uitgevoerd na
datum faillissement, terugvordering daarvan bij ABN voor zover van
toepassing
onderzoek naar afw ikkeling aandelentransactie eind 2019
rechtmatigheidsonderzoek: administratie, bestuurdersaansprakelijkheid,
Pauliana
aanspraak op NOW 1.0 formaliseren dmv verklaringen van de accountant
(Koenen & Co)
opvolgen uitkomst onderzoek naar mogelijk te hoge premie-afdracht
(Deloitte)
afw achten jaarrekening PMG BV en Mise en Place Eindhoven BV (Koenen
& Co) en positie boedel in deze dochters afw ikkelen

crediteurenpositie
ICT-systeem Astrix/Talistar: onderzoek naar eigendom, w aarde
actualiseren pre-faillissementsschuld ter zake VPB
continuering incasso debiteuren
afw ikkelen intercompany-posities inclusief mutaties vanaf datum
faillissement
onderzoek naar afboekingen op positieve banksaldi, uitgevoerd na
datum faillissement, terugvordering daarvan bij ABN voor zover van
toepassing
onderzoek naar afw ikkeling aandelentransactie eind 2019
rechtmatigheidsonderzoek: administratie, bestuurdersaansprakelijkheid,
Pauliana
bezw aar maken bij UW V tegen terugvordering NOW 1.0
afw achten jaarrekening PMG BV en besluit omtrent afw ikkeling
besluit omtrent afw ikkeling Mise en Place Eindhoven BV
De belangrijkste nog uit te voeren acties zijn:

16-12-2021
5

14-06-2022
6

opvolgen beslissing op bezw aar NOW 1.0 ivm juiste crediteurenpositie
ICT-systeem Astrix/Talistar: onderzoek naar eigendom, w aarde
fiscaliteiten: actualiseren pre-faillissementsschuld ter zake VPB
continuering incasso debiteuren
voortzetting analyse intercompany-posities inclusief mutaties vanaf
datum faillissement
onderzoek naar afboekingen op positieve banksaldi, uitgevoerd na
datum faillissement, terugvordering daarvan bij ABN voor zover van
toepassing
onderzoek naar afw ikkeling aandelentransactie eind 2019
rechtmatigheidsonderzoek: administratie,
bestuurdersaansprakelijkheid, Pauliana
opvolgen ontvangst dividend uit PMG BV en ontbinding van deze
vennootschap

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is nog niet duidelijk.

20-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2022

14-06-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

