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Algemene gegevens
Naam onderneming
Personeelsservice Tw ente B.V.
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap Personeelsservice Tw ente B.V.,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 20128603, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7461 TP)
Rijssen aan de Ambachtstraat 5. De vennootschap is opgericht op 9 januari
2007.
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1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de vennootschap bestaan volgens het handelsregister van
de Kamer van koophandel uit het beheren en uitvoeren van een
uitzendbureau.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.191.634,00

€ -72.607,00

€ 146.216,00

2015

€ 965.550,00

€ -61.238,00

€ 113.004,00

2016

€ 1.421.340,00

€ -24.056,00

€ 340.011,00

2018

€ 1.301.666,00

€ -77.980,00

€ 281.239,00

2019

€ 1.280.198,00

€ -45.441,00

€ 175.204,00

2014

€ 668.819,00

€ 3.121,00

€ 137.361,00

Toelichting financiële gegevens
De laatst beschikbare jaarrekening betreft 2017. Nadien zijn geen jaarrekening
opgemaakt. De curator ziet af van het vermelden van de interne cijfers over de
jaren 2018 en 2019.
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De interne cijfers over 2018 en 2019 zijn ook opgenomen in het bovenstaande
overzicht. Aangezien over 2018 en 2019 geen jaarstukken zijn opgemaakt is er
geen balanspositie vanuit een jaarrekening vastgesteld. De balansposities
over die jaren zijn afgeleid uit de boekhouding. Daarnaast zien de cijfers over
2019 op de periode tot faillissementsdatum.

13-07-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
34

24-01-2020
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Toelichting
Op faillissementsdatum w as er sprake van 34 personeelsleden. Dat betrof 3
w erknemers in vaste dienst en de overige 31 betrof uitzendkrachten in diverse
fases.

Boedelsaldo
€ 4.313,34
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Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per verslagdatum € 4.313,34. Voor
een specificatie van dat bedrag verw ijst de curator naar het tussentijds
financieel verslag dat als bijlage aan dit verslag is toegevoegd.

€ 19.613,63

23-04-2020
2

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 23 april 2020 € 19.613,63. Voor
een specificatie van dat bedrag verw ijst de curator naar het tussentijds
financieel verslag dat als bijlage aan dit verslag is toegevoegd.

€ 15.870,26
Toelichting

13-07-2020
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Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 13 juli 2020 € 15.870,26.

€ 15.870,26

13-10-2020
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Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 13 oktober 2020 € 15.870,26.
Er hebben zich tijdens deze verslagperiode geen mutaties voorgedaan op de
faillissementsrekening.

€ 16.604,42

11-03-2021
5

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 11 maart 2021 € 16.604,42.

€ 1.526,52

20-07-2021
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Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 20 juli 2021 € 1.526,52.

€ 1.526,52

21-10-2021
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Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 21 oktober 2021 € 1.526,52. In
deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op de rekening.

€ 1.526,52

21-01-2022
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Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 21 januari 2022 € 1.526,52. In
deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op de rekening.

€ 1.526,52
Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 22 april 2022 € 1.526,52.

Verslagperiode

22-04-2022
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Verslagperiode
van
11-12-2019

24-01-2020
1

t/m
24-1-2020
van
25-1-2020

23-04-2020
2

t/m
23-4-2020
van
24-4-2020

13-07-2020
3

t/m
13-7-2020
van
14-7-2020

13-10-2020
4

t/m
13-10-2020
van
14-10-2020

11-03-2021
5

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021

20-07-2021
6

t/m
20-7-2021
van
21-7-2021

21-10-2021
7

t/m
21-10-2021
van
22-10-2021

21-01-2022
8

t/m
21-1-2022
van
22-1-2022
t/m
22-4-2022

Bestede uren

22-04-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 42 min

2

26 uur 42 min

3

6 uur 42 min

4

6 uur 54 min

5

36 uur 18 min

6

29 uur 12 min

7

12 uur 6 min

8

12 uur 30 min

9

14 uur 54 min

totaal

194 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of - achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

24-01-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap. De
vennootschap is opgericht op 9 januari 2007. De eerste inschrijving in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel dateert van 15 januari 2007.
Het geplaatst en volgestort aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt €
18.000,-- en is verdeeld in 18.000 aandelen van elk € 1,--.
Volgens de meest recente statuten is het doel van de vennootschap het
beheren en uitoefenen van een uitzendbureau; exploiteren van een het
beleggen in-, het verw erven van-, het administreren van-, en het beheren en
exploiteren van effecten, (hypothecaire) vorderingen, registergoederen en
andere vermogensbestanddelen; het oprichten en verw erven van, het
deelnemen in, het samenw erken met, het voeren van de directie over, het
financieren en mede-financieren van andere ondernemingen en
vennootschappen, van w elke aard ook; het verstrekken en aangaan van
geldleningen, het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de
schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar
op enige w ijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen
van derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op bestanddelen van
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het vermogen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van
derden, het afsluiten, beheren, en uitvoeren van kapitaalverzekeringen en van
pensioen-, stamrecht- en lijfrenteovereenkomsten, mits dit niet leidt tot de
uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf in de zin van artikel 1 lid 1 letter
e van de w et Toezicht Verzekeringsbedrijf; het verstrekken van adviezen op
het gebied van management en organisatie van, het ondersteunen en
begeleiden van het management van en het voeren van management bij
andere ondernemingen en vennootschappen, het verrichten van al datgene,
w at met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
De doelen van de vennootschap sluiten aan bij de doelen zoals die zijn
opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de
feitelijke w erkzaamheden sloten hierbij aan.
De oprichting in 2007 heeft plaats gevonden door TS Holding B.V. en de heer
H.J. W olf w elke respectievelijk 95 % en 5 % van de aandelen bij de oprichting
hebben verw orven. TS Holding B.V. is bij de oprichting benoemd tot
bestuurder.
De aandelen zijn op 22 mei 2014 middels een akte van levering overgedragen
aan mw . F. Bakkum-Kroeze, w elke per gelijke datum ook is benoemd tot
bestuurder. Mw . Bakkum-Kroeze heeft haar aandelen op 28 juli 2016 middels
een akte van verkoop en levering overgedragen aan PST Beheer B.V. w elke
vennootschap per gelijke datum is aangesteld tot bestuurder.
PST Beheer B.V. is een besloten vennootschap w elke is opgericht op 28 juli
2016 door mevrouw F. Bakkum-Kroeze en w elke per gelijke datum is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 66559073.
In zow el PST B.V. als in PST Beheer B.V. is de echtgenoot van de mevrouw
Bakkum-Kroeze, de heer J.W .R.E. Bakkum (01-09-1970) als gevolmachtigde
opgenomen. De curator is van mening dat de heer Bakkum als feitelijk
leidinggevende van de gefailleerde vennootschap aangemerkt dient te w orden
nu hij de volledige leiding had over het bedrijf.
Voor een overzicht van de concernstructuur verw ijst de curator naar het
organogram dat als bijlage aan dit verslag is toegevoegd.

1.2 Lopende procedures
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
procedures. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.

1.3 Verzekeringen

24-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft op faillissementsdatum de volgende verzekeringen bij
Interpolis aangetroffen:

24-01-2020
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Inventarisverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
De curator heeft deze verzekeringen per faillissementsdatum beëindigd. Op
verzoek van de curator heeft de verzekeraar een afrekening opgesteld w elke
leidt tot een bate voor de boedel van € 57,78. De curator heeft verzocht dat
bedrag over te boeken naar de faillissementsrekening.
De verzekeraar heeft -ondanks het verzoek van de curator om deze op de
boedelrekening te voldoen- de premierestitutie van € 57,78 overgeboekt naar
de geblokkeerde rekening van gefailleerde. De curator heeft dat bedrag
opgevraagd.

23-04-2020
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De curator heeft een kopie van de polis en de polisvoorw aarden opgevraagd
van de ziekteverzuimverzekering. Deze heeft de curator op 24 juni 2020
ontvangen. Uit de ontvangen stukken blijkt dat de verzekering per 27 januari
2019 beëindigd is. Alleen de lopende dossiers w elke zijn ontstaan voor 27
januari 2019 vallen nog onder de dekking van de verzekering tot het moment
van herstel of instroom in de W IA. Uit de polis blijkt dat deze een einddatum
heeft van 1 januari 2020. De curator concludeert dat deze verzekering is
beëindigd op 1 januari 2020 en dat daaruit geen baten meer te verw achten
zijn.

13-07-2020
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1.4 Huur
De curator heeft op faillissementsdatum een huurovereenkomst aangetroffen
voor het bedrijfspand aan de Ambachtstraat 5 te Rijssen. Dit bedrijfspand
w ordt sinds 1 februari 2016 gehuurd van Erve Hamberg Vastgoed te Enter. De
huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar en loopt tot 31
januari 2021. De overeengekomen oorspronkelijke huursom (inclusief btw en
voorschot energie) w as € 369,05. De meest recente huur (inclusief btw en
voorschot energie) bedroeg € 722,-- per maand. De huur zou tot en met
november 2019 voldaan zijn en er is een borgsom voldaan ter hoogte van €
1.350,--.
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De curator heeft deze huurovereenkomst op 12 december 2019 opgezegd met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn van drie maanden.
De curator heeft de sleutel van het gehuurde bedrijfspand aan de
Ambachtsstraat 5 te Rijssen op 12 maart 2020 overgedragen aan de
verhuurder, die schriftelijk heeft ingestemd met de staat van het gehuurde op
het moment van de sleuteloverdracht.

1.5 Oorzaak faillissement

23-04-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Tijdens het eerste gesprek is de curator gebleken dat de heer Bakkum de
feitelijk leidinggevend is bij gefailleerde. Volgens verklaring van de heer
Bakkum is het faillissement veroorzaakt door de hevige concurrentie in de
branche en de daardoor achterblijvende omzet. Volgens verklaring van de heer
Bakkum zou alleen in 2014 een bescheiden w inst gerealiseerd zijn en zou er in
de volgende jaren alleen verlies geleden zijn. Ook zou een aantal oninbare
debiteuren bij hebben gedragen aan het faillissement.
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De curator doet onderzoek naar deze verklaring en zal tevens onderzoeken of
er nog andere oorzaken zijn die geleid hebben tot het faillissement.
De curator is van mening dat de bestuurder en de feitelijk leidinggevende de
verliesgevende onderneming te lang hebben aangehouden.

13-07-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34
Toelichting
Uit de eigen aangifte tot faillietverklaring blijkt dat er sprake zou zijn van 34
personeelsleden. Uit het onderzoek van de curator blijkt dat er onderscheid
gemaakt moet w orden tussen de diverse soorten personeel:
1. W erknemers in vaste dienst
2. Uitzendkrachten in fase 1 en 2
3. Uitzendkrachten in fase 3 en 4
De curator heeft elektronische machtiging van de rechter-commissaris op 17
december 2019 het dienstverband met de vaste w erknemers en de
uitzendkrachten in fase 3 en 4 opgezegd met inachtneming van de w ettelijke
opzegtermijn ex artikel 40 Fw .
Per gelijke datum heeft de curator de uitzendkrachten in fase 1 en 2 bericht
dat de gefailleerde vennootschap geen gebruik meer w enst te maken van hun
diensten.
Daarnaast w as er sprake van een groot aantal personeelsleden w aarvan
onduidelijk w as of de arbeidsovereenkomsten volledig w aren afgew ikkeld. Om
die reden heeft de curator ook die partijen volledigheidshalve en
voorw aardelijk ontslag aangezegd.
De opzeggingen hebben plaatsgevonden middels een zow el per
aangetekende als per gew one post verzonden brief.
De curator heeft op 17 december 2019 samen met het UW V een
personeelsbijeenkomst georganiseerd in het bedrijfspand aan de
Ambachtstraat 5 te Rijssen om aldaar de loonaanspraken te inventariseren.
Van die uitnodiging hebben in totaal slecht 14 personeelsleden gebruik
gemaakt.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
34

24-01-2020
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Toelichting
Volgens verklaring van de heer Bakkum zou er in 2018 sprake zijn gew eest
van een gelijk aantal personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-12-2019

3

vaste medew erkers

17-12-2019

65

uitzendmedew erkers fase 1 en 2

17-12-2019

8

uitzendmedew erkers fase 3 en 4

totaal

76

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren lopend arbeidsovereenkomsten
Categoriseren diverse arbeidsovereenkomsten
Informatieverstrekking UW V
Ontslag personeel/uitzendkrachten
Uitnodigen reeds vertrokken w erknemers/uitzendkrachten
Organiseren intake personeel

24-01-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Voor de onderneming w erd uitsluitend gebruik gemaakt van het gehuurde
bedrijfspand zoals genoemd onder hoofdstuk 1.4 van dit verslag. Gefailleerde
heeft volgens de heer Bakkum geen onroerende zaken in eigendom. Dat w ordt
bevestigd door het onderzoek van de curator bij de Dienst Kadaster.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar bestaan en omvang onroerende zaken

24-01-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 1.000,00

€ 0,00

totaal

€ 1.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op faillissementsdatum in het bedrijfspand aan de
Ambachtstraat 5 te Rijssen een beperkte kantoorinventaris aangetroffen. De
curator heeft deze inventaris laten taxeren door W igger van het Laar
Gerechtsdeurw aarders te Almelo en de inventaris daarna aangebonden aan
opkopers in faillissementen. In verband met de zeer beperkte w aarde dat
heeft dat niet geleid tot een acceptabele bieding. De curator onderzoekt
andere mogelijkheden om de inventaris te gelde te maken.

24-01-2020
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De curator heeft de aangetroffen bedrijfsmiddelen verkocht aan een derde
voor een bedrag van € 1.000,--. De koopsom is op 26 februari 2020 op de
faillissementsrekening ontvangen.

23-04-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is niet van toepassing nu er geen sprake is
van pandrechten van derden.

24-01-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
24-01-2020
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Inventariseren inventaris
Verstrekken taxatieopdracht
Aanschrijven opkopers

23-04-2020
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Verkopen en leveren bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens verklaring van de heer Bakkum is er geen sprake van voorraden. De
persoonlijke beschermingsmiddelen zouden volgens verklaring van de heer
Bakkum per personeelslid ingekocht w orden w aardoor geen voorraad
aanw ezig w as.

24-01-2020
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De curator is gebleken dat op faillissementsdatum nog niet alle
w erkzaamheden w aren gefactureerd. Die kw estie heeft de curator uit praktisch
oogpunt opgenomen onder hoofdstuk 4 van dit verslag, w aarnaar de curator
ter zake dan ook verw ijst.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek bestaan en omvang voorraden en onderhanden w erk.

24-01-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Saldo G-rekening

€ 4.313,34

€ 0,00

totaal

€ 4.313,34

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft op faillissementsdatum een zogenaamde G-rekening
aangetroffen w aarvan het saldo is verpand aan de belastingdienst. De curator
heeft de belastingdienst verzocht om tot een afrekening van het saldo te
komen. Na verrekening met openstaande loonheffing is op 7 januari 2019 ter
zake een bedrag van € 4.313,34 op de faillissementsrekening ontvangen. Dit
zijn bedragen w elke na faillissementsdatum op de G-rekening zijn
bijgeschreven.

24-01-2020
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Gefailleerde is houder van de domeinnaam personeelsservicetw ente.nl. De
curator heeft de domeinnaam bevroren en onderzoekt of hij deze te gelde kan
maken.
De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking
tot de bevroren domeinnaam

20-07-2021
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De curator biedt de domeinnaam thans te koop aan via diverse -voor dat doel
bestemde- w ebsites.

21-10-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek bestaan en omvang activa
Aanschrijven fiscus verzoek afrekening G-rekening

4. Debiteuren
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4.1 Debiteuren
Beschrijving
Saldo debiteuren buiten factoring op
faillissementsdatum

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 80.936,74

€ 26.438,25

€ 0,00

Saldo debiteuren na overdracht middels
akte van retro-cessie

€ 8.405,58

€ 0,00

€ 0,00

Saldo debiteuren van facturen opgesteld
na faillissementsdatum

€ 2.341,44

€ 2.341,44

€ 0,00

€ 94.016,98

€ 10.168,86

€ 0,00

€ 185.700,74

€ 38.948,55

€ 0,00

Saldo debiteuren via factoring op
faillissementsdatum
totaal

Toelichting debiteuren
Gefailleerde maakte voor het grootste een deel van haar verkoopfacturen
gebruik van factoring bij Bibby Financial Services B.V. te W aalre. Uit de stukken
w elke de curator van de heer Bakkum heeft ontvangen blijkt dat er op
faillissementsdatum een saldo is van uitstaande debiteuren van € 94.016,98.
Bibby heeft op faillissementsdatum een vordering van € 30.445,86 uit hoofde
van de bevoorschotting. Daarnaast beroep Bibby zich inzake de voortijdige
beëindiging van het factoringcontract op een beëindigingsvergoeding van €
31.762,50 incl. BTW .

24-01-2020
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Op verslagdatum heeft Bibby de curator bericht dat het uitstaande saldo aan
debiteuren nog € 43.633,34 bedraagt. Bibby heeft dan haar vordering inclusief
de beëindigingsvergoeding reeds verrekend met de tot dan toe geïnde
debiteuren. De curator heeft ter zake de afrekening opgevraagd bij Bibby en
doet onderzoek naar de naar de rechtsgeldigheid van de aanspraak op de
beëindigingsvergoeding.
De factoringmaatschappij heeft de curator een aanbod gedaan met betrekking
tot de inning van de thans nog openstaande debiteuren. De curator heeft de
rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
Daarnaast is er sprake van openstaande facturen w elk buiten de
factoringovereenkomst vallen. Dat uitstaande saldo is op faillissementsdatum
volgens opgave van de heer Bakkum € 80.936,74, w aarvan een deel dubieus
zou zijn. De curator heeft ter zake drie debiteuren aangeschreven tot betaling
van het openstaande bedrag.
Daarnaast is de curator gebleken dat nog niet alle w erkzaamheden w aren
gefactureerd. Die facturen zijn op verzoek van de curator alsnog opgesteld. De
curator heeft ter zake drie facturen verzonden tot een totaalbedrag van €
942,85.
De curator heeft de debiteuren w elke buiten de factoringmaatschappij zijn
gefactureerd aangeschreven. Van tw ee debiteuren met een totaal openstaand
bedrag van € 55.163,35 blijven -ondanks aanschrijvingen op meerdere
adressen- de brieven onbestelbaar retour komen. De curator doet ter zake
nader onderzoek naar de adressen van die ondernemingen.
De derde debiteur w elke buiten de factoring om is gefactureerd betreft PST
Steigerbouw B.V. -een zustervennootschap van gefailleerde- met een
openstaand bedrag van € 25.773,39. Omdat deze partij de facturen onbetaald
heeft gelaten heeft de curator op 3 februari 2020 een sommatie gezonden.

23-04-2020
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Daarop heeft de debiteur de curator bericht niet over voldoende liquiditeit te
beschikken om de openstaande nota's te voldoen en heeft ter zake op 12
februari 2020 een deelbetaling gedaan van € 7.220,21. Daarnaast heeft
debiteur een verzoek om uitstel van betaling gedaan w elk verzoek door de
curator is afgew ezen. Op 11 maart 2020 is w ederom een betaling ontvangen
van € 9.450,--. Op 12 maart heeft de curator een nieuw e sommatie gestuurd
voor het op dat moment nog openstaande bedrag.
Eind maart 2020 heeft PST Steigerbouw B.V. de curator bericht het
openstaande bedrag niet te kunnen voldoen omdat haar omzet (voor een
groot deel bestaande uit les-activiteiten) is w eggevallen door de uitbraak van
het coronavirus. W el is daarna op 23 maart 2020 een deelbetaling gedaan van
€ 2.173,18. De curator neemt met betrekking tot het nog openstaande bedrag
van € 6.930,-- nog even een afw achtende houding aan.
De curator heeft van de factoringmaatschappij in de tw eede verslagperiode
diverse betalingen ontvangen ter zake van geïnde debiteuren tot een
totaalbedrag van € 9.256,86. De curator heeft de factoringmaatschappij
verzocht een overzicht van de thans nog openstaande debiteuren te
verstrekken.
De curator heeft nog aanvullende facturen verzonden voor de w erkzaamheden
na faillissementsdatum tot een bedrag van € 1.398,59, w aardoor het totaal
aan facturen na faillissementsdatum € 2.341,44 bedraagt. Op de
boedelrekening zijn ter zake betalingen ontvangen tot een bedrag van €
1.106,24 en via factoringmaatschappij heeft de curator € 1.235,20 ontvangen.
Deze kw estie is daarmee afgedaan.
De curator heeft van de factoringmaatschappij in de derde verslagperiode
betaling ontvangen ter zake van geïnde debiteuren tot een totaalbedrag van €
10.168,86. Op zijn verzoek om een overzicht van de nog openstaande
debiteuren heeft de curator deze van de factoringmaatschappij ontvangen.

13-07-2020
3

Met betrekking tot de 2 debiteuren w aarbij de brieven onbestelbaar retour
kw amen, heeft de curator nogmaals een poging gedaan om de debiteuren aan
te schrijven met het verzoek het openstaande bedrag te voldoen.
De curator heeft de factoringmaatschappij verzocht om hem de stand van
zaken met betrekking tot de nog openstaande debiteuren te geven.

13-10-2020
4

Met betrekking tot de PST Steigerbouw B.V. is het nog openstaande bedrag
van € 6.930,-- door een sommatie opgelopen tot € 7.789,69. De curator heeft
PST Steigerbouw B.V. verzocht hem een voorstel te doen op w elke w ijze het
openstaande bedrag voldaan gaat w orden. Hierop heeft de curator nog geen
reactie gekregen. De curator heeft een rappel gestuurd.
Met betrekking tot een debiteur komen de brieven onbestelbaar retour. De
andere debiteur heeft niet gereageerd op de sommatie. De curator heeft de
rechter-commissaris een voorstel gedaan.
De factoringmaatschappij heeft aangegeven de inning van de debiteuren te
hebben afgerond. Er resteren nog drie debiteuren w elke volgens de
factoringmaatschappij oninbaar zijn. Die debiteuren zullen middels een akte
van cessie w orden overgedragen aan de boedel die daarna alsnog de inning
zal beproeven.
De curator heeft PST Steigerbouw B.V. heeft de curator een laatste sommatie
gezonden. Ter zake is op 20 januari 2021 een bedrag van € 7.594,86
ontvangen. Daarmee is deze kw estie afgehandeld.

11-03-2021
5

Met betrekking tot tw ee andere debiteuren heeft de curator de rechtercommissaris voorgesteld het faillissement van die debiteuren aan te vragen.
De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris de tw ee
resterende debiteuren w elke buiten de factoring vielen als oninbaar afgeboekt.

20-07-2021
6

De curator heeft van de factoringmaatschappij de akte van retro-cessie
alsmede alle overeenkomsten ontvangen. De curator doet nader onderzoek
naar de beëindigingsvergoeding w elke de factoringmaatschappij in rekening
heeft gebracht bij het beëindigen van die overeenkomst.
De curator is van mening dat de factoringmaatschappij ten onrechte aanspraak
maakt op de beëindigingsvergoeding en heeft deze kw estie voorgelegd aan de
rechter-commissaris. Deze deelt de mening van de curator en heeft
toestemming verleend de factoringmaatschappij in rechte te betrekken.

21-10-2021
7

Voor de kosten van deze procedure heeft de curator bij het Ministerie van
Justitie een aanvraag ingediend op basis van de Garantstellingsregeling
curatoren 2012 w elke aanvraag is afgew ezen. De curator heeft het Ministerie
van Justitie nadere informatie verstrekt en verzocht de beslissing te
heroverw egen.
Uit de aangeleverde akte van retro-cessie blijkt dat er sprake is van vier
debiteuren w elke niet door de factoringmaatschappij konden w orden geïnd
met een totaal openstaand bedrag van € 8.405,58. Zodra de overdracht is
geformaliseerd zal de curator de inning ter hand nemen.
Ondanks de nadere informatie van de curator heeft het Ministerie van Justitie
de aanvraag Garantstellingsregeling curatoren 2021 afgew ezen. De curator
heeft de rechter-commissaris hieromtrent geïnformeerd en heeft de rechtercommissaris een voorstel gedaan. De rechter-commissaris heeft de curator
machtiging verleend om de factoringmaatschappij vooralsnog in rechte te
betrekken. De curator zal op korte termijn de dagvaarding in concept
aanreiken aan de rechter-commissaris.

21-01-2022
8

De advocaat van de factoringmaatschappij heeft gereageerd op de sommatie
van de curator. Hierin heeft de factoringmaatschappij onder andere
aangegeven een artikel 69 Fw verzoek in te dienen, w anneer de curator niet
afziet van een procedure. De curator heeft het inhoudelijk verw eer
beoordeeld en de rechter-commissaris een voorstel gedaan.

22-04-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek bestaan en omvang debiteuren
Inning debiteuren

24-01-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 25.272,86

24-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend in verband met een verstrekt
krediet in rekening-courant tot een bedrag van € 25.272,86. De
kredietovereenkomst dateert van september 2010 en bedroeg oorspronkelijk €
25.000,--.
Daarnaast heeft gefailleerde op 1 juli 2014 een financieringsovereenkomst
gesloten met TK Holding B.V. tot een bedrag van € 155.189,--. De vordering
beloopt per faillissementsdatum volgens de ingediende vordering €
175.188,42.

5.2 Leasecontracten
Volgens verklaring van de heer Bakkum w as er uitsluitend sprake van
kortlopende huurovereenkomsten voor personenauto's. Deze auto's zouden
daags voor het faillissement geretourneerd zijn aan de verhuurder.

24-01-2020
1

Van de auto's zijn geen huurovereenkomsten beschikbaar. De auto's w erden
indien nodig opgehaald bij de verhuurmaatschappij w aarna achteraf een
factuur w erd verzonden.

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft schriftelijk verklaard geen zekerheden te hebben
bedongen inzake haar openstaande vordering.

24-01-2020
1

TK Holding B.V. geeft aan middels een akte van 1 juli 2014 ter meerdere
zekerheid van de voldoening van haar vordering een pandrecht te hebben
bedongen op de bestaande en toekomstige vorderingen op debiteuren.
De curator verw ijst ter zake van het vermeende pandrecht van TK Holding B.V.
naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 5.4 van dit verslag.

23-04-2020
2

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft bij TK Holding B.V. een geregistreerd exemplaar van de
pandovereenkomst opgevraagd alsmede een kopie van de meest recente
geregistreerde pandlijst. Na ontvangst van die stukken zal de curator het
pandrecht van TK Holding B.V. nader beoordelen.

24-01-2020
1

Omdat TK Holding B.V. niet in staat bleek een geregistreerde pandakte te
overleggen heeft de curator het beroep op pandrecht afgew ezen. Nadien zijn
alsnog een geregistreerde pandakte en pandlijst overgelegd. Na beoordeling
is de curator gebleken dat het pandrecht ziet op de per 1 juli 2014 bestaande
vorderingen en toekomstige vorderingen uit bestaande rechtsverhoudingen.

23-04-2020
2

Nu er echter geen vorderingen van voor 1 juli 2014 openstaan en er ook geen
sprake is van van vorderingen uit bestaande rechtsverhoudingen van voor die
datum heeft de curator TK Holding B.V. bericht dat zij geen rechtsgeldig
pandrecht heeft en daarmee ook de aanspraak afgew ezen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud.

24-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierecht.

24-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op het
recht van reclame.

24-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

24-01-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek bestaan en omvang financieringen
Aanschrijven financiers
Beoordelen bedongen zekerheden
Eerste beoordeling separatistenpositie

Tw eede en derde beoordeling separatistenpositie
Afw ijzen aanspraak separatistenpositie

24-01-2020
1

23-04-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Volgens verklaring van de heer Bakkum w aren vrijw el alle uitzendkrachten op
faillissementsdatum reeds vertrokken naar andere uitzendbureau's omdat er
sprake w as van een achterstand in de betaling van de lonen. Alleen al om die
reden kon er geen sprake zijn van het voortzetten van de onderneming.

6.2 Financiële verslaglegging

24-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft aangegeven geen belangstelling te hebben in het
realiseren van een doorstart.

24-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

24-01-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

24-01-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

24-01-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek mogelijkheden voorzetten/doorstart.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

24-01-2020
1

De digitale administratie w erd door middel van het programma Exact Online in
eigen beheer bijgehouden. Op faillissementsdatum w as volgens verklaring van
de heer Bakkum de administratie tot eind november 2019 bijgew erkt. Die
gegevens w erden periodiek verw erkt door een externe administrateur, w elke
ook de jaarrekening opstelt. In verband met een openstaande vordering heeft
de administrateur over 2018 geen jaarrekening meer opgesteld. De curator
heeft de interne administratie over 2018 opgevraagd.

24-01-2020
1

De curator heeft verzocht de administratie bij te w erken tot
faillissementsdatum en daarna een uitdraai van de grootboekrekeningen en de
kolommenbalans aan te reiken. Die curator heeft die gegevens ontvangen en
zal deze nader onderzoeken en over de uitkomst van zijn onderzoek in een
volgend verslag nader berichten.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de boekhoudplicht en concludeert op
basis van de aangeleverde stukken dat aan deze verplichting is voldaan.

23-04-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Op 29 januari 2019 heeft Personeelsservice Tw ente B.V. de jaarrekening over
het jaar 2017 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 28 januari
2019 definitief zou zijn vastgesteld.

24-01-2020
1

Op 31 januari 2018 heeft Personeelsservice Tw ente B.V. de jaarrekening over
het jaar 2016 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 27 oktober
2017 definitief zou zijn vastgesteld.
Op 7 juli 2016 heeft Personeelsservice Tw ente B.V. de jaarrekening over het
jaar 2015 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 20 mei 2016
definitief zou zijn vastgesteld.
De termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2018 w as op de
faillissementsdatum nog niet verstreken.
De curator concludeert dat over de jaren 2016 en 2017 niet aan de
deponeringsplicht is voldaan en heeft de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.
Nu de aandeelhouder ook bestuurder is van de gefailleerde vennootschap had
de jaarrekening 2018 uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar
opgesteld moeten w orden. Nu er geen jaarrekening over 2018 is opgesteld is
bij nader inzien ook over het jaar 2018 niet aan de deponeringsplicht voldaan.

23-04-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring
vereist. De boekhouder heeft w el een samenstellingsverklaring afgegeven voor
de jaarrekeningen over het de jaren 2015, 2016 en 2017.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van Personeelsservice Tw ente B.V. bedraagt €
90.000,--. Het aandelenkapitaal is verdeeld in 90.000 aandelen van elk € 1,--.
Daarvan zijn bij de oprichting 18.000 aandelen geplaatst tot een totaalbedrag
€ 18.000,--.

24-01-2020
1

Blijkens een aan de oprichtingsakte gehechte bankverklaring heeft volstorting
plaats gevonden in geld. Aangezien de vennootschap in het jaar 2007 is
opgericht is nader onderzoek naar de volstortingsverplichting niet meer zinvol
nu een eventuele vordering ter zake al is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

24-01-2020
1

Toelichting
De curator doet nader onderzoek naar de boekhoudplicht. Ook zal de curator
onderzoeken of er sprake is van andere handelingen w elke aangemerkt
kunnen w orden als onbehoorlijk bestuur. Over de uitkomst van zijn onderzoek
zal de curator in een volgend verslag nader berichten.

Toelichting

23-04-2020
2

De curator heeft zijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afgerond
en heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

Ja

13-07-2020
3

Toelichting
De curator stelt de bestuurder en de feitelijk leidinggevende aansprakelijk voor
het boedeltekort op grond van onbehoorlijk bestuur vanw ege het niet voldoen
aan de deponeringsplicht en het te lang voortzetten van een verliesgevende
onderneming.

Ja

13-10-2020
4

Toelichting
De curator heeft op 14 augustus 2020 de bestuurder en de feitelijk
leidinggevende aansprakelijk gesteld. Op 19 augustus 2020 heeft mr.
Poelenije zich gemeld bij de curator met het bericht dat hij de bestuurder
bijstaat en dat hij de curator nader zal berichten. De kantoorgenoot van mr.
Poelenije heeft de curator bericht dat door drukke w erkzaamheden hij nog niet
instaat is gew eest inhoudelijk te reageren en heeft de curator verzocht een
afw achtende houding aan te nemen. Zodra de curator de inhoudelijke reactie
heeft ontvangen zal hij de rechter-commissaris nader informeren.

Ja
Toelichting
In deze verslagperiode heeft de curator ook PST Beheer B.V. als bestuurder
aansprakelijk gesteld voor het tekort in dit faillissement w egens onbehoorlijk
bestuur.

11-03-2021
5

De advocaat van de aansprakelijkgestelden betw ist de aansprakelijkheid. De
curator heeft de betw isting inhoudelijk beoordeeld en de rechter-commissaris
ter zake een voorstel gedaan.

Ja

20-07-2021
6

Toelichting
Met elektronische instemming van de rechter-commissaris d.d. 15 juni 2021
heeft de curator bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel,
locatie Almelo verlof gevraagd voor het leggen van c9onservatoir beslag te
leggen op bezittingen van de bestuurder en de feitelijk leidinggevende, w elk
verlof op 16 juni 2021 is verleend. Door de gerechtsdeurw aarder zijn diverse
beslagen gelegd.
Op 2 juli 2021 is de dagvaarding in deze kw estie betekend aan de
aansprakelijkgestelden, mevrouw F. Bakkum-Kroeze, de heer J.W .R.E. Bakkum
en PST Beheer B.V. Namens de aansprakelijkgestelden heeft zich een advocaat
gesteld. De procedure staat thans op de rol van 1 september 2021 voor
antw oord van conclusie.

Toelichting

21-10-2021
7

De procedure tegen de bestuurders stond -na verleend uitstel- op de rol van
13 oktober 2021 voor conclusie van antw oord. Ter zake is in verband met
bijzondere omstandigheden aan de advocaat van de aansprakelijkgestelden
opnieuw uitstel verleend voor de conclusie van antw oord tot 27 oktober 2021.

Ja

21-01-2022
8

Toelichting
Op 26 oktober 2021 heeft de advocaat van de bestuurders de conclusie van
antw oord ingediend. De procedure staat thans op de rol van 2 februari 2022
voor comparitie van partijen.

Ja
Toelichting
De mondelinge behandeling van 2 februari 2022 heeft geen doorgang
gevonden. Er is een nieuw e datum bepaald. De comparitie van partijen staat
nu geagendeerd voor 9 mei 2022.

7.6 Paulianeus handelen

22-04-2022
9

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-01-2020
1

Toelichting
De curator doet onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties en zal over
de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag nader berichten.

Nee

23-04-2020
2

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek afgerond en geen mogelijk paulianeuze
transacties aaangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

24-01-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek boekhoudplicht
Onderzoek deponeringsplicht
Onderzoek volstortingsplicht
Eerste onderzoek onbehoorlijk bestuur
Onderzoek paulianeuze transacties

Beoordeling betw isting aansprakelijkstelling.

24-01-2020
1

11-03-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24,20

24-01-2020
1

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 17
januari 2020 € 24,20 incl. BTW .

€ 57,48
Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 24
april 2020 € 57,48 incl. BTW .

23-04-2020
2

Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 27 januari
2020 heeft de curator de nota van W igger van het Laar gerechtsdeurw aarders
inzake de taxatie van de bedrijfsmiddelen ad € 393,25 per gelijke datum vanaf
de faillissementsrekening voldaan.
Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 27 februari
2020 heeft de curator bij de softw areleverancier een back-up besteld van het
door gefailleerde gebruikte softw areprogramma ten behoeve van de
uitzendbranche met de daarin opgeslagen data. De nota daarvoor ad € 242,-is op 27 februari 2020 vanaf de faillissementsrekening voldaan.

€ 18.934,07

13-07-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend voor de overgenomen
loondoorbetalingsverplichting na faillissementsdatum tot een bedrag van €
18.867,52.
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 13
juli 2020 € 66,55 incl. BTW .

€ 20.882,80

13-10-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft de boedelvordering aangepast voor de overgenomen
loondoorbetalingsverplichting na faillissementsdatum tot een bedrag van €
20.810,20.
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 13
oktober 2020 € 72,60 incl. BTW .

€ 21.091,58

11-03-2021
5

Toelichting
Het UW V heeft een aangepaste boedelvordering ingediend voor de
overgenomen loondoorbetalingsverplichting na faillissementsdatum tot een
bedrag van € 21.003,85.
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 27
januari 2021 € 87,73 incl. BTW .

€ 21.064,36
Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 21
oktober 2021 € 60,50 incl. BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-10-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 116.081,61

24-01-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend voor onbetaald gebleven aanslagen
loonheffing over de periodes 6, 8, 9, 10 en 11 van 2019 en omzetbelasting
over de maand juli 2019 tot een totaalbedrag van € 116.081,61 en daarbij
aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art. 22 IW .

€ 182.947,61

23-04-2020
2

Toelichting
De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen
loonheffing en omzetbelasting. De totale vordering van de belastingdienst
komt daarmee per 23 april 2020 op € 182.947,61.

€ 202.125,61

13-10-2020
4

Toelichting
De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen
loonheffing en omzetbelasting. De totale vordering van de belastingdienst
komt daarmee per 13 oktober 2020 op € 202.125,61.

€ 208.018,61

11-03-2021
5

Toelichting
De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend voor onbetaald
gebleven aanslagen loonheffing en omzetbelasting. De totale vordering van de
belastingdienst komt daarmee per 11 maart 2021 op € 208.018,61.

€ 203.187,00
Toelichting
De belastingdienst heeft een gew ijzigde vordering ingediend in verband met
verminderingen en verrekeningen. De totale vordering van de belastingdienst
komt daarmee per 21 oktober 2021 op € 203.187,--.

8.3 Pref. vord. UWV

21-10-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-01-2020
1

Toelichting
Tot op de verslagdatum heeft het UW V nog geen vordering ingediend voor de
door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichting na faillissementsdatum

€ 64.392,38

13-07-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend voor de overgenomen
loondoorbetalingsverplichting voor faillissementsdatum tot een bedrag van €
64.392,38. Het UW V maakt daarbij aanspraak op preferentie op grond van art
66 lid 1 w w w en art 66 lid 3 W W .

€ 64.176,37

13-10-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft de vordering voor de overgenomen
loondoorbetalingsverplichting voor faillissementsdatum aangepast tot een
bedrag van € 64.176,37.

€ 77.373,67

11-03-2021
5

Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende vordering ingediend voor de overgenomen
loondoorbetalingsverplichting van voor faillissementsdatum tot een bedrag van
€ 13.197,30. De totale vordering van het UW V komt daarmee per 11 maart
2021 op € 77.373,67.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Er is geen sprake van overige preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

24-01-2020
1

Toelichting
De curator heeft na het bijw erken van de administratie een crediteurenlijst
ontvangen w elke sluit met een openstaand saldo van € 52.483,75 en 19
crediteuren. Deze crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het
verzoek de vordering in te dienen.
Tot op de verslagdatum hebben in totaal zes concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

14

23-04-2020
2

Toelichting
Tot op 23 april 2020 hebben in totaal 14 concurrente crediteuren hun vordering
bij de curator ingediend.

15

13-07-2020
3

Toelichting
Tot op 13 juli 2020 hebben in totaal 15 concurrente crediteuren hun vordering
bij de curator ingediend.

16
Toelichting
Tot op 11 maart 2021 hebben in totaal 16 concurrente crediteuren hun
vordering bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-03-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 80.318,95

24-01-2020
1

Toelichting
In het faillissement zijn tot op de verslagdatum door de vier concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 80.318,95.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.

€ 318.578,79

23-04-2020
2

Toelichting
Tot op 23 april 2020 hebben de 14 concurrente crediteuren vorderingen
ingediend tot een totaalbedrag van € 318.578,79.

€ 319.384,11

13-07-2020
3

Toelichting
Tot op 13 april 2020 hebben de 15 concurrente crediteuren vorderingen
ingediend tot een totaalbedrag van € 319.384,11.

€ 309.830,75

13-10-2020
4

Toelichting
Een crediteur heeft haar vordering aangepast. Tot op 13 oktober 2020 hebben
de 15 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van
€ 309.830,75.

€ 313.184,08

11-03-2021
5

Toelichting
Tot op 11 maart 2021 hebben de 16 concurrente crediteuren vorderingen
ingediend tot een totaalbedrag van € 313.184,08.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

24-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren
Aanschrijven crediteuren
beoordelen en verw erken vorderingen

24-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

24-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afrekenen verzekeringen (hoofdstuk 1.3)
(1 maanden en 2 uren)
2. Afw ikkelen opgezegde huurovereenkomst (hoofdstuk 1.4)
(2 maanden en 2 uren)
3. Nader onderzoek oorzaken faillissementen (hoofdstuk 1.5)
(3 maanden en 10 uren)
4.Te gelde make bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3)
(2 maanden en 2 uren)
4. Nader onderzoek en inning debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 12 uren)
5. Onderzoek aanspraak beëindigingsvergoeding factoringmij. (hoofdstuk
4.1)
(3 maanden en 4 uren)
6. Nader onderzoek pandrecht TK Holding B.V. (hoofdstuk 5.3 en 5.4)
(1 maand en 2 uren)
7. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 12 uren)

24-01-2020
1

8. Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 6 uren)
9. Onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 6 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

23-04-2020
2

1. Afrekenen verzekeringen (hoofdstuk 1.3)
(1 maanden en 2 uren) (afgew ikkeld)
2. Afw ikkelen opgezegde huurovereenkomst (hoofdstuk 1.4)
(2 maanden en 2 uren) (afgew ikkeld)
3. Nader onderzoek oorzaken faillissementen (hoofdstuk 1.5)
(3 maanden en 10 uren)
4.Te gelde make bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3)
(2 maanden en 2 uren) (afgew ikkeld)
4. Inning debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 12 uren)
5. Onderzoek aanspraak beëindigingsvergoeding factoringmij. (hoofdstuk
4.1)
(3 maanden en 4 uren)
6. Nader onderzoek pandrecht TK Holding B.V. (hoofdstuk 5.3 en 5.4)
(1 maand en 2 uren) (afgew ikkeld)
7. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 12 uren) (afgew ikkeld)
8. Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 6 uren) (afgew ikkeld)
9. Onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 6 uren) (afgew ikkeld)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

13-07-2020
3

1. Nader onderzoek oorzaken faillissementen (hoofdstuk 1.5)
(3 maanden en 10 uren) (afgew ikkeld)
2. Inning debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 12 uren)
3. Onderzoek aanspraak beëindigingsvergoeding factoringmij. (hoofdstuk
4.1)
(3 maanden en 4 uren)
4. Aansprakelijkstelling bestuurder en feitelijk leidinggevende. (hoofdstuk
7.5)
(3 maanden en 10 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Inning debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 12 uren)
2. Onderzoek aanspraak beëindigingsvergoeding factoringmij. (hoofdstuk

13-10-2020
4

4.1)
(3 maanden en 4 uren)
3. Aansprakelijkstelling bestuurder en feitelijk leidinggevende. (hoofdstuk
7.5)
(3 maanden en 10 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

11-03-2021
5

1. Inning debiteuren (hoofdstuk 4.1) (3 maanden en 12 uren)
2. Onderzoek aanspraak beëindigingsvergoeding factoringmij. (hoofdstuk
4.1) (3 maanden en 4 uren)
3. Aansprakelijkstelling bestuurder en feitelijk leidinggevende. (hoofdstuk
7.5) (3 maanden en 10 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

20-07-2021
6

1. Inning debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 12 uren) (afgew ikkeld)
2. Onderzoek beëindigingsvergoeding factoringmij. (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
3. Procedure bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5)
(5 maanden en 20 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

21-10-2021
7

1. Kw estie beëindigingsvergoeding factoringmij. (hoofdstuk 4.1)
(6 maanden en 25 uren)
2. Innen debiteuren na akte van retro-cessie (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 8 uren)
3. Procedure bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5)
(5 maanden en 20 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Kw estie beëindigingsvergoeding factoringmij. (hoofdstuk 4.1)
(6 maanden en 25 uren)
2. Innen debiteuren na akte van retro-cessie (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 8 uren)
3. Procedure bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5)
(5 maanden en 20 uren)

21-01-2022
8

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.

22-04-2022
9

1. Kw estie beëindigingsvergoeding factoringmij. (hoofdstuk 4.1)
(6 maanden en 25 uren)
2. Innen debiteuren na akte van retro-cessie (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 8 uren)
3. Procedure bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5)
(5 maanden en 20 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor
de afw ikkeling van dit faillissement.

24-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-7-2022

22-04-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen plan van aanpak.

24-01-2020
1

Actualiseren plan van aanpak

23-04-2020
2

Actualiseren plan van aanpak

11-03-2021
5

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

24-01-2020
1

