Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

8
03-11-2021
F.05/19/301
NL:TZ:0000111159:F001
06-08-2019

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr R.J. Borghans

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pay For W ork B.V.

06-09-2019
1

Gegevens onderneming
handelend onder de naam Night Shift,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09130809,
statutair gevestigd te Renkum,
vestigingsadres: Atoomw eg 478, 3542 AB Utrecht.

06-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten;
uitzendbureau en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Financiële gegevens

06-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.094.126,00

€ 35.681,00

€ 238.726,00

2016

€ 1.249.039,00

€ 47.244,00

€ 324.937,00

2019

€ 118.138,00

€ -30.084,00

2018

€ 861.503,00

€ -148.716,00

2014

€ 782.271,00

€ -26.283,00

€ 232.674,00

2017

€ 1.327.016,00

€ 41.508,00

€ 439.363,00

Toelichting financiële gegevens
Voor 2019 zijn de cijfers tot en met maart bijgew erkt.

06-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel 0.

06-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

06-09-2019
1

€ 24.112,30

15-11-2019
2

€ 20.507,64

13-03-2020
3

€ 510,79

10-06-2021
7

€ 510,79

03-11-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-8-2019

06-09-2019
1

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019

15-11-2019
2

t/m
7-11-2019
van
8-11-2019

13-03-2020
3

t/m
11-3-2020
van
12-3-2020

12-06-2020
4

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

10-09-2020
5

t/m
6-9-2020
van
7-9-2020

13-11-2020
6

t/m
2-11-2020
van
3-11-2020

10-06-2021
7

t/m
6-6-2021
van
7-6-2021
t/m
24-10-2021

Bestede uren

03-11-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 48 min

2

49 uur 12 min

3

35 uur 54 min

4

28 uur 0 min

5

19 uur 48 min

6

9 uur 18 min

7

38 uur 12 min

8

8 uur 54 min

totaal

219 uur 6 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslag periode heeft de curator veelvuldig contact gehad met
de bestuurder met betrekking tot het inventariseren alsmede het opvragen en
in ontvangst nemen van administratie.

06-09-2019
1

In de afgelopen verslagperiode hebben veel w erkzaamheden plaatsgevonden
met betrekking tot de verkoop van de Ford Fiësta alsmede het onderzoek naar
de voor faillissement gesloten activaovereenkomst.

15-11-2019
2

De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode zien op het onderzoek
naar de voor faillissement gesloten activaovereenkomst alsmede de verkoop
van de aanw ezige laptop.

13-03-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de voor faillissement
gesloten activaovereenkomst voortgezet en is diverse malen contact gezocht
met de bank omtrent het pandrecht.

12-06-2020
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de meeste w erkzaamheden verricht inzake
de correspondentie met de bank omtrent het pandrecht.

10-09-2020
5

In de afgelopen verslagperiode zijn de meeste w erkzaamheden verricht inzake
de correspondentie met de bank omtrent het pandrecht.

13-11-2020
6

In de afgelopen verslagperiode zijn de meeste w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de kw estie Job Vision. Ik verw ijs hiervoor naar 9.

10-06-2021
7

In de afgelopen verslagperiode zijn de meeste w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de kw estie Job Vision. Ik verw ijs hiervoor naar 9.

03-11-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Pay For W ork B.V. is Marks Beheer B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Marks Beheer B.V. is de heer Marks.

06-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

06-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft aangegeven dat er één verzekering loopt bij De
Amersfoortse.

06-09-2019
1

De curator zal deze verzekering bestuderen en zo nodig beëindigen.
De curator heeft De Amersfoortse aangeschreven, w aarna bleek dat de
openstaande vordering uit handen w as gegeven aan het incassobureau. Het
incassobureau heeft de vordering inmiddels ingediend. Echter heeft de curator
de vordering niet kunnen plaatsen.

15-11-2019
2

Naast de door het incassobureau namens de Amersfoortse ingediende
vordering heeft ook De Amersfoortse in de afgelopen verslagperiode een
vordering ingediend die betrekking heeft op een andere dan de door het
incassobureau ingediende vordering. De vordering is geplaatst en de
verzekering is beëindigd.

13-03-2020
3

Tot op heden is niet gebleken dat er nog andere op te zeggen verzekeringen
zijn.

12-06-2020
4

1.4 Huur
Gefailleerde had bij tw ee partijen een huurcontract lopen. Beide contracten zijn
reeds voor faillissement beëindigd.

06-09-2019
1

De verhuurder van het pand te Veenendaal heeft een vordering ingediend ad €
907,50.

15-11-2019
2

De verhuurder van het pand te Arnhem heeft een vordering ingediend ad €
1.598,44.

1.5 Oorzaak faillissement
Door de bestuurder is aangegeven dat door de beëindiging van een contract
met een grote opdrachtgever er bij Pay For W ork liquiditeitsproblemen zijn
ontstaan. Job Vision heeft toen aangeboden om van Pay For W ork B.V. het
personeel, de openstaande vakantiegeld reserveringen en het klantenbestand
over te nemen voor een overeengekomen bedrag. Ook is er geprobeerd om
met de schuldeisers tot een crediteurenakkoord te komen middels een externe
financiering, dit akkoord is er niet gekomen. Door de verkoop aan Job Vision
w as er voor Pay For W ork B.V. geen omzet meer. Nu de onderneming geen
inkomsten meer had is besloten om het faillissement aan te vragen.

06-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Geen. Het personeel is voor faillissement overgenomen door Job Vision

06-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

06-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact bestuurder

06-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is volgens opgave bestuurder niet in het bezit van onroerend
goed.

06-09-2019
1

Voor zover bekend is gefailleerde niet in het bezit van onroerend goed.

15-11-2019
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek.

06-09-2019
1

Contact bestuurder
Onderzoek kadaster

15-11-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Laptop

€ 120,00

totaal

€ 120,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Door de bestuurder is aangegeven dat er op moment van faillissement geen
bedrijfsmiddelen w aren. De voorheen aanw ezige bedrijfsmiddelen zijn
overgegaan naar Job Vision. Het zou gaan om oude en van w einig w aarde
zijnde bedrijfsmiddelen. Dit zal nader onderzocht w orden.

06-09-2019
1

Uit onderzoek is gebleken dat vorenstaande juist is. Het gaat om 3 bureaus, 2
bureaustoelen, 1 roldeurkast, 2 desktop computers, 2 laptopcomputers en 3
beeldschermen.

15-11-2019
2

Tevens is uit onderzoek gebleken dat de bestuurder nog een laptop onder zich
houdt uit juli 2018. Bestuurder heeft aangeboden de laptop te w illen
overnemen voor de dagw aarde. De curator zet zijn w erkzaamheden met
betrekking tot de verkoop hiervan voort.
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder aangegeven de laptop
toch niet te w illen overnemen w aarna de laptop is aangeboden op
Marktplaats. De laptop is na te zijn geschoond en na toestemming van de
Rechter-Commissaris via Marktplaats verkocht voor € 120,-.

13-03-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus bedraag € 62.830,-

06-09-2019
1

Het bodemvoorrecht van de fiscus bedraagt € 71.718,01.

15-11-2019
2

Het bodemvoorrecht van de fiscus bedraagt € 71.783,01.

13-03-2020
3

Het bodemvoorrecht van de fiscus bedraagt € 71.709,01.

10-09-2020
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek.

06-09-2019
1

Contact bestuurder
Contact fiscus
Bestudering activaovereenkomst

15-11-2019
2

Contact bestuurder
Contact Rechter-Commissaris
Aanbieden laptop op Marktplaats
Afw ikkelen koop laptop
Contact fiscus
Bestudering activaovereenkomst
Onderzoek verkoop onderneming aan derde

13-03-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot nu toe is niet gebleken dat er sprake is van voorraden / onderhanden
w erk.
Dit zal nader onderzocht w orden.

06-09-2019
1

Uit onderzoek is gebleken dat er geen voorraden/onderhanden w erk aanw ezig
is.

15-11-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek.

06-09-2019
1

Contact bestuurder

15-11-2019
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Door de bestuurder is aangegeven dat er ten tijde van het faillissement een
leaseovereenkomst is met Ford Credit inzake een Ford Fiësta. Ik verw ijs
hiervoor naar 5.2.

3.9 Werkzaamheden andere activa

06-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek.

06-09-2019
1

Contact bestuurder
Contact Ford Credit
Contact opkopers

15-11-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Conform opgave bestuurder

€ 116.962,00

€ 21.620,19

€ 2.162,02

totaal

€ 116.962,00

€ 21.620,19

€ 2.162,02

Toelichting debiteuren
Door de bestuurder is een overzicht overhandigd met de openstaande
debiteuren ten tijde van het faillissement.

06-09-2019
1

Een van de debiteuren betreft Job Vision. De vordering bestaat uit het restant
van de nog te betalen koopsom na aftrek van de nog te betalen
vakantiereserves van het personeel. De curator onderzoekt deze kw estie.
De andere debiteur betreft een rekening-courant verhouding met de
aandeelhouder, tevens gefailleerde onderneming, Marks Beheer B.V. De
curator doet onderzoek.
In de afgelopen verslagperiode is het nog openstaande bedrag van de nog te
betalen koopsom na aftrek van de nog te betalen vakantiereserves van het
personeel overgemaakt naar de boedelrekening. Afrekening met de
pandhouder moet nog volgen.

15-11-2019
2

De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met betrekking tot het
onderzoek naar de rekening-courant verhouding met de aandeelhouder,
tevens gefailleerde onderneming, Marks Beheer B.V.
In de afgelopen verslagperiode is afgew ikkeld met de pandhouder. De kw estie
rondom de rekening-courant verhouding met de aandeelhouder, tevens
gefailleerde onderneming, Marks Beheer B.V. is afgerond.

10-06-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact met bestuurder
Onderzoek.

06-09-2019
1

Contact bestuurder
Contact Job Vision
Contact bank
Onderzoek

15-11-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 77.904,43

06-09-2019

Toelichting vordering van bank(en)
€ 77.904,43 blijkens een overeenkomst van 11 oktober 2018 verstrekt krediet
in rekening-courant
€ 143.421,85

1

13-03-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ad € 77.904,43 en Funding Circle een vordering
ad € 65.517,42.
€ 129.964,95

10-06-2021
7

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ad € 64.447,53 en Funding Circle een vordering
ad € 65.517,42.

5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder is er sprake van tw ee leaseovereenkomsten.

06-09-2019
1

De eerste leaseovereenkomst zou betrekking hebben op een bij BMW Financial
Services geleasde BMW 530D Xdrive uit 2014. De bestuurder heeft
aangegeven dat het voertuig door een derde is gekocht, w aarna het
openstaande saldo door deze derde zou zijn overgemaakt aan de
leasemaatschappij. De curator onderzoekt deze kw estie.
De tw eede leaseovereenkomst zou betrekking hebben op een bij Ford Credit
geleasde Ford Fiësta uit 2017. De curator heeft inmiddels contact gehad met
Ford Credit, w aaruit blijkt dat er uit hoofde van de leaseovereenkomst nog een
openstaand saldo is.
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de leaseovereenkomst met
BMW Financial Services is geëindigd op de w ijze zoals in verslag 1 is
beschreven. Na verrekening van het door derde overgemaakt bedrag bleek bij
BMW Financial Services nog 1 maandtermijn open te staan. BMW Financial
Services heeft deze vordering ingediend bij de curator.

15-11-2019
2

Ook de leaseovereenkomst met Ford Credit is geëindigd. Het nog openstaande
saldo bij Ford Credit bedroeg € 7.007,89. De Ford Fiësta is verkocht aan een
derde voor € 9.500,- incl. BTW . Dit bedrag heeft derde overgemaakt aan Ford
Credit. Ford Credit heeft op zijn beurt het meerdere van het Ford Credit
openstaande saldo ad € 2.492,11 overgemaakt naar de boedelrekening.

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding van inventaris en vorderingen op debiteuren blijkens onderhandse
akte van 14 juni 2016;
Een borgstelling groot € 50.000,- blijkens onderhandse akte van 14 juni 2016;
Een borgstelling groot € 35.000,- blijkens onderhandse akte van 16 oktober
2018.

06-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank Arnhem en Omstreken heeft een separatistenpositie.

06-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is tot nu toe geen aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

06-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is tot nu toe geen aanspraak gemaakt op retentierechten.

06-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is tot nu toe geen aanspraak gemaakt op reclamerechten.

06-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.162,02

12-06-2020
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse banken zijn aangeschreven
Correspondentie en telefonisch contact met Rabobank
Contact met de bestuurder
Onderzoek van de vorderingen en de gestelde zekerheden

06-09-2019
1

Correspondentie en telefonisch contact met Rabobank
Contact met de bestuurder
Contact met Ford Credit
Contact met opkoper
Onderzoek van de vorderingen en de gestelde zekerheden

15-11-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

06-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

06-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

06-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Bestuurder heeft aangegeven dat Job Vision per 1 mei 2019 het personeel, de
openstaande vakantiegeld reserveringen en het klantenbestand heeft
overgenomen voor een overeengekomen bedrag. De curator onderzoekt deze
transactie.

06-09-2019
1

Er is vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de vordering. Met de bank
zullen de resultaten van het onderzoek in de aankomende verslagperiode
w orden besproken en zal w orden afgestemd of en zo ja w elke actie w ordt
ondernomen.

13-03-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse malen contact gehad
met de bank. De curator zal zijn w erkzaamheden hier in de aankomende
verslagperiode voortzetten.

12-06-2020
4

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
bank. De curator zet zijn w erkzaamheden hierin voort.

10-09-2020
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de
bank. De curator zet zijn w erkzaamheden hierin voort en heeft de RechterCommissaris over de resultaten geïnformeerd.

13-11-2020
6

In de afgelopen verslagperiode zijn de bank en de curator het eens gew orden
over de verdere afw ikkeling van de kw estie rondom Job Vision. De RechterCommissaris heeft toestemming verleend voor het starten van een procedure
tegen Job Vision. Inmiddels is de dagvaarding aan Job Vision betekend en
stond de eerste rolhandeling op 9 juni jl. Ik verw ijs hiervoor verder naar 9.

10-06-2021
7

In de afgelopen verslagperiode is de procedure gestart. Op 21 juli 2021 heeft
Job Vision een conclusie van antw oord ingediend. De rechtbank heeft bij
(tussen)vonnis van 11 augustus jl. een mondelinge behandeling ingepland op
21 januari 2022 om 9.00 uur.

03-11-2021
8

6.5 Verantwoording
N.v.t.

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

06-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact bestuurder
Onderzoek

06-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Bij aanvang van het faillissement is aan de bestuurder verzocht om de
administratie aan de curator te overhandigen. Op dit moment dient de
bestuurder nog enkele stukken aan te leveren. Zodra alle stukken zijn
ontvangen zal het onderzoek naar de boekhoudplicht w orden afgew ikkeld.

06-09-2019
1

Inmiddels zijn alle gevraagde stukken aan de curator overhandigd. Het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gestart.

15-11-2019
2

Indien blijkt dat de curator nadere informatie nodig heeft zal deze bij de
bestuurder w orden opgevraagd.
Het rechtmatigheidsonderzoek is bijna afgerond. De curator zal (de raadsman
van) de bestuurder in de aankomende verslagperiode op de hoogte brengen
van de voorlopige bevindingen en (de raadsman van) de bestuurder in het
kader van hoor en w ederhoor de gelegenheid geven hierop te reageren.

12-06-2020
4

Mede door het moeizame contact met de bank is het
rechtmatigheidsonderzoek nog niet definitief afgerond. De curator zet zijn
w erkzaamheden hierin voort.

10-09-2020
5

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek bijna afgerond. Zodra het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond zal de curator zijn bevindingen in het
kader van hoor en w ederhoor voorleggen aan de bestuurder en de bestuurder
in de gelegenheid stellen hierop te reageren.

10-06-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
2017
2016
2015
2014

05-09-2018
19-10-2017
01-07-2016
17-12-2015

06-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

06-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

10-06-2021
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

06-09-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

06-09-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zodra alle door de curator opgevraagde stukken zijn ontvangen zal het
onderzoek inzake rechtmatigheid w orden afgerond.

06-09-2019
1

Inmiddels zijn alle gevraagde stukken aan de curator overhandigd. Het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gestart.

15-11-2019
2

Indien blijkt dat de curator nadere informatie nodig heeft zal deze bij de
bestuurder w orden opgevraagd.
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal (de raadsman van)
de bestuurder in de aankomende verslagperiode op de hoogte brengen van de
voorlopige bevindingen en (de raadsman van) de bestuurder in het kader van
hoor en w ederhoor de gelegenheid geven hierop te reageren.

12-06-2020
4

Zie 7.1.

10-09-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact met bestuurder
Doornemen ontvangen stukken
Aantekeningen maken inzake de ontvangen stukken

06-09-2019
1

Contact met bestuurder
Doornemen ontvangen stukken
Aantekeningen maken inzake de ontvangen stukken
Rechtmatigheidsonderzoek

12-06-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.472,10

06-09-2019
1

Toelichting
De boedelvordering betreft het salaris van de curator en verschotten.
€ 18.144,82

15-11-2019

Toelichting
De boedelvordering betreft het salaris van de curator en verschotten.
€ 24.594,93

2

13-03-2020
3

Toelichting
De boedelvordering betreft het salaris van de curator en verschotten.
€ 32.587,03

12-06-2020
4

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 32.587,03.
€ 38.980,70

10-09-2020
5

Toelichting
Betreft Salaris curator en verschotten € 38.980,70.
€ 45.847,09

13-11-2020
6

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten € 45.847,09.
€ 50.056,74

10-06-2021
7

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten € 50.056,74.
€ 53.241,51
Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten € 53.241,74.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-11-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 63.227,00

06-09-2019
1

Toelichting
Het betreft hier niet betaalde aanslagen omzetbelasting en loonheffing
verhoogt met kosten en rente.
€ 72.115,01

15-11-2019
2

Toelichting
Het betreft hier niet betaalde aanslagen omzetbelasting en loonheffing
verhoogt met kosten en rente alsmede een aanslag op grond van artikel 29
W et OB.
€ 72.294,01

13-03-2020
3

Toelichting
Het betreft hier niet betaalde aanslagen omzetbelasting, loonheffing,
motorrijtuigenbelasting en een aanslag op grond van artikel 29 W et OB. De
hiervoor genoemde posten zijn verhoogd met kosten en rente.
€ 72.220,01

10-09-2020
5

Toelichting
Het betreft hier niet betaalde aanslagen omzetbelasting, loonheffing,
motorrijtuigenbelasting en een aanslag op grond van artikel 29 W et OB. De
hiervoor genoemde posten zijn verhoogd met kosten en rente.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden heeft het UW V geen vordering ingediend.

06-09-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

06-09-2019
1

11

15-11-2019
2

14

13-03-2020
3

15

12-06-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.858,99

06-09-2019
1

€ 16.461,74

15-11-2019
2

€ 171.146,52

13-03-2020
3

€ 157.689,62

10-06-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan hierover nog geen uitspraak doen.

06-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van crediteuren
Aanschrijven van crediteuren
Registreren van crediteuren
Contact met bestuurder

06-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

06-09-2019
1

Job Vision B.V.

10-06-2021
7

9.2 Aard procedures
N.v.t.

06-09-2019
1

De curator is van mening dat de overeenkomst tussen gefailleerde en Job
Vision per 1 mei 2019 met betrekking tot overname van het personeel, de
openstaande vakantiegeld reserveringen en het klantenbestand paulianeus is.

10-06-2021
7

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
N.v.t.

06-09-2019
1

De dagvaarding is betekend aan Job Vision.
De procedure stond voor 9 juni jl. op de rol voor de eerste rolhandeling.

10-06-2021
7

Op 21 juli 2021 is er een conclusie van antw oord ingediend door de advocaat
van Job Vision. Bij (tussen)vonnis van 11 augustus jl. is er een een
mondelinge behandeling bepaald op vrijdag 21 januari 2022 om 9.00 uur.

03-11-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

06-09-2019
1

Contact bank
Contact Job Vision (en diens advocaat)
Opstellen dagvaarding

10-06-2021
7

Contact bank
Contact Job Vision (en diens advocaat)
Betekening dagvaarding
Aanbrengen dagvaarding
Bestuderen conclusie van antw oord
Verhinderdata doorgeven aan de rechtbank

03-11-2021
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Marks Beheer B.V.
w orden behandeld.

06-09-2019
1

- Onderzoek activa overeenkomst Job Vision
- Verder inventariseren van de crediteuren
- Voortzetten van het onderzoek van de administratie en de rechtmatigheid
- Onderzoek en inning van de debiteuren
- Onderzoek leaseovereenkomsten en verkoop van de Ford Fiësta
Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Marks Beheer B.V.
w orden behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met
betrekking tot:
- Onderzoek activa overeenkomst Job Vision
- Voortzetten van het onderzoek van de administratie en de rechtmatigheid
- Inventariseren van de crediteuren

15-11-2019
2

Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Marks Beheer B.V.
w orden behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met
betrekking tot:

13-03-2020
3

- Afronden onderzoek activa overeenkomst
- Ondernemen van eventuele acties naar aanleiding van de uitkomsten uit het
onderzoek naar de activaovereenkomst
- Voortzetten van het onderzoek van de administratie en de rechtmatigheid
- Inventariseren van de crediteuren
Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Marks Beheer B.V.
w orden behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met
betrekking tot:

12-06-2020
4

- Afronden onderzoek activa overeenkomst
- Ondernemen van eventuele acties naar aanleiding van de uitkomsten uit het
onderzoek naar de activaovereenkomst
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en informeren bestuurder omtrent de
bevindingen
- Inventariseren van de crediteuren
Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Marks Beheer B.V.
w orden behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met
betrekking tot:

10-09-2020
5

- Afronden onderzoek activa overeenkomst
- Ondernemen van eventuele acties naar aanleiding van de uitkomsten uit het
onderzoek naar de activaovereenkomst
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en informeren bestuurder omtrent de
bevindingen
- Inventariseren van de crediteuren
Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Marks Beheer B.V.
w orden behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met
betrekking tot:

13-11-2020
6

- Afronden correspondentie bank m.b.t. te maken afspraken inzake gestelde
zekerheden en inning.
- Afronden onderzoek activa overeenkomst
- Ondernemen van eventuele acties naar aanleiding van de uitkomsten uit het
onderzoek naar de activaovereenkomst
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en informeren bestuurder omtrent de
bevindingen
- Inventariseren van de crediteuren
Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Marks Beheer B.V.
w orden behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met
betrekking tot:

10-06-2021
7

- Afw ikkelen procedure Job Vision
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en informeren bestuurder omtrent de
bevindingen
- Inventariseren van de crediteuren
Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Marks Beheer
B.V. w orden behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met
betrekking tot:

03-11-2021
8

- Afw ikkelen procedure Job Vision
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en informeren bestuurder omtrent de
bevindingen

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

06-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-5-2022

03-11-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

Bijlagen
Bijlagen

06-09-2019
1

