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Algemene gegevens
Naam onderneming
BPMO Flexkracht B.V.

09-01-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Hengelo, kantoorhoudende aan de Brugstraat 11 te
7607 XJ Almelo.

09-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Het detacheren en uitzenden van personeel, alsmede het verrichten van
andere diensten die van belang kunnen zijn voor de vennootschap. De
personeelsleden verrichten w erkzaamheden voor BPMO Academy B.V.
(faillissement 13-11-2019).

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

09-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Volgens de bestuurder is er aantal maanden geen omzet door BPMO Academy
B.V. gerealiseerd, w aardoor niet aan BPMO Flexkracht betaald kon w orden. De
neergang is vanaf juli 2019 ontstaan.

09-01-2020
1

Er is in 2019 door BPMO Flexkracht B.V. geen omzet gerealiseerd, blijkt uit de
bankafschriften. Gefailleerde had personeelsleden in dienst die
w erkzaamheden uitvoerden voor BPMO Academy B.V. Vanuit BPMO Academy
B.V. is er niet betaald.

22-06-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

09-01-2020
1

Toelichting
Volgens de Kamer van Koophandel w aren er geen personeelsleden in dienst.
Er is sprake van 5 personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 0,00

09-01-2020
1

Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.
€ 3,71

24-03-2020
2

€ 60,71

04-09-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-12-2019

09-01-2020
1

t/m
9-1-2020
van
10-1-2020

24-03-2020
2

t/m
24-3-2020
van
25-3-2020

22-06-2020
3

t/m
22-6-2020
van
23-6-2020

04-09-2020
4

t/m
4-9-2020
van
5-9-2020

03-12-2020
5

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

01-03-2021
6

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021
t/m
27-5-2021

Bestede uren

27-05-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3 uur 30 min

2

2 uur 48 min

3

1 uur 6 min

4

0 uur 30 min

5

0 uur 24 min

6

0 uur 18 min

7

0 uur 24 min

totaal

9 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en aandeelhouder van BPMO Flexkracht B.V. is BPMO Groep B.V.
Van deze laatste vennootschap is Nevis B.V. bestuurder. Van deze laatste
vennootschap is de heer F.J.F. Kappen sinds 20 juni 2019 aandeelhouder en
bestuurder. De vennootschap is op 10 mei 2017 opgericht.

09-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w aren er geen procedures aanhangig.

09-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er w as geen sprake van verzekeringen.

09-01-2020
1

1.4 Huur
Er w as geen sprake van een huurcontract.

09-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De huidige bestuurder is sinds 20 juni 2019 in functie en heeft als
aandeelhouder met een andere aandeelhouder, de heer Krischel, BPMO Groep
opgericht, w aaronder een aantal BV's hangen w aaronder BPMO Flexkracht. De
voormalig bestuurder is uitgetreden. Door het faillissement van BPMO Academy
B.V. op 13 november 2019 w aren er geen w erkzaamheden voor het personeel.
De w erknemers hebben het faillissement aangevraagd.

09-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

09-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

09-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-12-2019

5

Per (aangetekende) brief

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Diverse contacten met het UW V inzake de loongarantieregeling, ontslag
aanzeggen en machtiging rechter-commissaris verzoeken.

09-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van onroerende zaken.

24-03-2020
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is geen sprake van bedrijfsmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

24-03-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden/onderhanden w erk.

24-03-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3,71

€ 0,00

teruggave belastingdienst

€ 57,00

€ 0,00

totaal

€ 60,71

€ 0,00

Saldo bankrekening

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft het saldo van de bankrekening ad € 3,71 opgevraagd bij de
ABN AMRO bank.

09-01-2020
1

Het saldo ad € 3,71 is op de boedelrekening ontvangen.

24-03-2020
2

De curator heeft het RDW aangeschreven. Er staan en hebben geen kentekens
op naam gestaan van gefailleerde.
Van de belastingdienst is een brief ontvangen over de tegemoetkoming
loondomein 2019. Failliet heeft recht op een bedrag ad € 257,00. De
belastingdienst heeft een bedrag ad € 200,00 verrekend en een bedrag ad €
57,00 is ontvangen op de boedelrekening.

04-09-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen sprake van openstaande debiteuren.

24-03-2020
2

De enige mogelijke debiteur w as BPMO Academy B.V., per 13 november 2019 is
het faillissement uitgesproken.

22-06-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen vordering van een bank.

24-03-2020
2

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

24-03-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

24-03-2020
2

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

24-03-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

24-03-2020
2

5.6 Retentierechten
n.v.t.

24-03-2020
2

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

24-03-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

24-03-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.

24-03-2020
2

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

24-03-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

24-03-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt niet over de boekhouding, deze is opgevraagd bij de
bestuurder.

09-01-2020
1

De curator heeft de bankafschriften bij de bank opgevraagd en ontvangen. Er
hebben geen mutaties plaatsgevonden. De bestuurder heeft aangegeven dat
er de administratie alleen uit salarisadministratie bestaat. Van de voormalig
bestuurder zijn een aantal poststukken ontvangen.

24-03-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet aan voldaan. Er zijn vanaf de start 10 mei 2017 geen jaarstukken
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

09-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aanw ezig.

09-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

09-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

09-01-2020
1

Toelichting
Er is sprake van onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 lid 2 BW ) omdat de
jaarrekeningen niet zijn gedeponeerd.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-01-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is in afw achting van stukken.

09-01-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurder en voormalig bestuurder aansprakelijk gesteld
en correspondeert met de advocaat van de bestuurder.

24-03-2020
2

De curator is in afw achting van een reactie van de advocaat van de bestuurder
en tracht met hem in contact te komen.

22-06-2020
3

De curator heeft geen reactie ontvangen. De curator heeft toestemming van de
rechter-commissaris ontvangen om een procedure te starten tegen de
bestuurder. Er w ordt een beroep gedaan op de garantstellingsregeling
curatoren.

04-09-2020
4

Ik verw ijs u naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

03-12-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

09-01-2020

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend. Mogelijk dient het
UW V een boedelvordering in vanw ege de loongarantieregeling.
€ 14.497,33

1

22-06-2020
3

Toelichting
UW V inzak de loongarantieregeling.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.967,00

09-01-2020
1

Toelichting
Tot op heden ingediend.
€ 53.072,00

24-03-2020
2

Toelichting
Tot op heden ingediend.
€ 10.370,00

22-06-2020
3

Toelichting
De belastingdienst heeft in april 2020 een hernieuw de aanslag omzetbelasting
opgelegd over de periode april 2018 tot en met juni 2018. De belastingdienst
heeft de teruggave ad € 4.646,00 verrekend met de vordering. Het UW V heeft
de loonheffing vanaf september 2019 overgenomen van de belastingdienst.
Hierdoor is de vordering van de belastingdienst verminderd met een bedrag ad
€ 38.056,00.
€ 10.170,00

04-09-2020
4

€ 13.143,00

03-12-2020
5

Toelichting
De belastingdienst heeft de vordering ingediend inzake de
vennootschapsbelasting 2018. Het betreft een ambtshalve aanslag.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-01-2020
1

Toelichting
Nog niet ingediend, mogelijk op grond van de loongarantieregeling.
€ 40.459,71
Toelichting
UW V inzak de loongarantieregeling.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-06-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-01-2020
1

Toelichting
Nog niet ingediend, in ieder geval de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

09-01-2020
1

Toelichting
Het betreft de vordering van de w erknemer. Indien het UW V uitkeert op grond
van de loongarantieregeling zal deze vordering nog verminderd w orden.
0

22-06-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft de gehele vordering van de w erknemer betaald. De advocaat
van de w erknemer heeft bevestigd dat de w erknemer geen vordering heeft.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 14.100,85

09-01-2020
1

€ 0,00

22-06-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft de gehele vordering van de w erknemer betaald. De advocaat
van de w erknemer heeft bevestigd dat de w erknemer geen vordering heeft.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de huidige stand van de boedel zal niet kunnen w orden uitgedeeld
aan crediteuren.

09-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de vorderingen beoordeeld.

09-01-2020
1

Aan de hand van de stukken van de voormalig bestuurder heeft de curator nog
een mogelijke crediteur aangeschreven.

24-03-2020
2

De curator heeft de vorderingen voorlopig erkend en gew ijzigd.

22-06-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
BPMO Groep B.V., Nevis B.V. en de heer F.J.F. Kappen.

03-12-2020
5

9.2 Aard procedures
Bestuurdersaansprakelijkheid.

03-12-2020
5

9.3 Stand procedures
De zaak staat op de rol voor 6 januari 2021 voor conclusie van antw oord van
de w ederpartij.

03-12-2020
5

De zaak staat op de rol van 28 april 2021 voor conclusie van antw oord.

01-03-2021
6

De mondelinge behandeling zal op 8 juli 2021 plaatsvinden.

27-05-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft de dagvaarding opgesteld en laten betekenen. De zaak stond
op de rol van 21 oktober 2020 voor vonnis op 18 november 2020. Op 12
november 2020 heeft de advocaat van de verw eerders zich gemeld en op 18
november 2020 is het verstek gezuiverd. De zaak staat op de rol voor 6
januari 2021 voor conclusie van antw oord van de w ederpartij.

03-12-2020
5

De w ederpartij heeft een incidentele conclusie tot oproeping in vrijw aring
genomen. De curator heeft een conclusie van antw oord in het incident
genomen. Op 17 februari 2021 is het vonnis in het vrijw aringsincident
ontvangen. De heer P.S. Krischel en Krischel Holding B.V. mogen door Kappen
c.s. w orden gedagvaard tegen de zitting d.d. 28 april 2021. De zaak start op
de rol van 28 april 2021 voor conclusie van antw oord.

01-03-2021
6

De w ederpartij heeft een conclusie van antw oord genomen. Op 28 april 2021
is het tussenvonnis ontvangen. De mondelinge behandeling zal op 8 juli 2021
plaatsvinden.

27-05-2021
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- ontvangst en bestudering boekhouding

09-01-2020
1

- bestuurdersaansprakelijkheid;

24-03-2020
2

- procedure starten met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid

04-09-2020
4

- procedure bestuurdersaansprakelijkheid.

03-12-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement hangt samen met het faillissement van BPMO Academy B.V.
Op dit moment is het nog onbekend.

09-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
27-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

27-05-2021
7

