Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.09/17/236

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000014392:F001

Datum uitspraak:

03-07-2017

Curator:

mr. E.A.H. ten Berge

Curator:

mr. M.J.H. Vermeeren

R-C:

mr. G.H.M. Smelt

Algemeen
Gegevens onderneming
RSB Uitzendgroep B.V.
Statutaire zetel: Den Haag
Vestigingsadres: Goudlaan 85, te (2544 EG) Den Haag
Dossiernr. Kamer van Koophandel: 56503067
Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving in het handelsregister: : ³Het detacheren en uitzenden van personeel,
alsmede payrolling en het verstrekken van adviezen op personeelsgebied´
RSB exploiteert een uitzendbureau.

Omzetgegevens
2017 (tot 30 juni 2017): EUR 923.231
2016: EUR 4.117.557
2015: EUR 4.868.157
2014: EUR 1.383.891

Personeel gemiddeld aantal
ca. 350 uitzendkrachten (per datum faillissement).

Saldo einde verslagperiode
EUR 99.445,31.
EUR 92.038,48.
EUR 48.130,04.
Verslagperiode
30 juni 2017 t/m 2 augustus 2017.
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Datum:

14-02-2018

3 augustus 2017 t/m 2 november 2017
3 november 2017 t/m 2 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
Cees: 118,6 uur
Buren : 126,09 uur
Totaal: 244,69 uur

Cees: 28 uur
Buren : 55,95 uur
Totaal: 83,95 uur
Cees: 31,5 uur
Buren: 18,75 uur
Totaal: 50,25 uur
Bestede uren totaal
Cees: 118,6 uur
Buren : 126,09 uur
Totaal: 244,69 uur
Cees: 146,60 uur
Buren : 182,04 uur
Totaal: 328,64 uur
Cees: 162,7 uur
Buren: 200,99 uur
Totaal: 363,69 uur
Toelichting
Voorafgaand aan het faillissement, op 30 juni 2017 werd voorlopige surseance van betaling
verleend aan RSB Uitzendgroep B.V. (insolventienummer S.09/17/10) met benoeming van mr.
G.H.M. Smelt als rechter-commissaris en benoeming van mr. E.A.H. ten Berge en mr. M.J.H.
Vermeeren als bewindvoerders. Dit verslag omvat ook de surseanceperiode.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

14-02-2018

Directie en organisatie
RSB Uitzendgroep B.V. is opgericht op 19 november 2012. Vanaf 3 maart 2017 is Total
Facility Services B.V. bestuurder van gefailleerde. R&E Management B.V. is vanaf 1 januari
2004 enig bestuurder van Total Facility Services B.V. De heer L.L. Vrolijk en mevrouw E.P.
Vrolijk-Popping zijn vanaf 12 december 1999 bestuurders van R&E Management B.V.
Vanaf 21 november 2014 is de heer R. Molenkamp enig aandeelhouder van RSB. Plaats van
vestiging is 2544 E Den Haag aan de Goudlaan 85. Er is een nevenvestiging in Amsterdam
aan de Admiraal de Ruijterweg 325.
Er is geen sprake van een fiscale eenheid.
1.2

Winst en verlies
Winst en verlies
2017 (tot 30 juni 2017): EUR 286.097 (voor belastingen)
2016: EUR 137.747 (voor belastingen)
2015: EUR 244.266 (verlies, voor belastingen)
2014: EUR 72.099 (verlies, voor belastingen)
De resultaten over de genoemde jaren zijn overgenomen uit de interne boekhouding van
gefailleerde.

1.3

Balanstotaal
Balanstotaal
2017 (tot 30 juni 2017): in onderzoek
2016: in onderzoek
2015: EUR 1.282.904
2014: EUR 1.077.973 / 624.027
De bovenstaande balanstotalen zijn overgenomen uit de interne boekhouding van gefailleerde.

1.4

Lopende procedures
Voor zover de curatoren bekend was gefailleerde op faillissementsdatum niet betrokken bij
een lopende procedure.

1.5

Verzekeringen
Gefailleerde is verzekeringnemer van althans (mee)verzekerd op diverse verzekeringen.
2YHUERGLJHYHU]HNHULQJHQ]XOOHQZRUGHQEHsLQGLJG(YHQWXHOHSUHPLHUHVWLWXWLHV]XOOHQZRUGHQ
onderzocht.
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Datum:
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Huur
Voor zover de curatoren bekend is gefailleerde als huurder betrokken bij een aantal
huurovereenkomsten. Eventuele andere huurovereenkomsten zijn in onderzoek.
Kantoorruimte:
Gefailleerde huurt van Sloterdam Vastgoed B.V. een bedrijfsruimte te Amsterdam aan de
Admiraal de Ruyterweg 325. Bij aanvang van de huur bedroeg de huurprijs EUR 8.100 per
jaar ex btw. (per 1 juli 2014 kale huurprijs EUR 830,93).
Voorts huurt gefailleerde onder van VSC Schoonmaakdiensten B.V. (eveneens failliet) de
locatie (62 vierkante meter daarvan) aan de Platinaweg 19 te Den Haag. Aanvangshuurprijs is
EUR 7.750 ex btw.
Deze huurovereenkomsten zijn door de curatoren per aangetekende brief met machtiging van
de rechter-commissaris en tegen de kortst mogelijke termijn opgezegd.
Hardware/werkplekken:
Het is de curatoren gebleken dat gefailleerde meerdere hardware/werkplekken (computers)
huurt van Ormer ICT Outsourcing B.V. De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden
EHsLQGLJG
Oplevering aan de verhuurder respectievelijk teruggave aan de verhuurder heeft
plaatsgevonden.

1.7

Oorzaak faillissement
Het bestuur van gefailleerde geeft desgevraagd aan dat het faillissement van gefailleerde is te
herleiden tot een combinatie van factoren. De curatoren hebben de oorzaak van het
faillissement in onderzoek.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Per datum faillissement zijn circa 350 personeelsleden werkzaam voor gefailleerde.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
In onderzoek.
Ca. 357 werknemers.
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Datum ontslagaanzegging
De curatoren hebben in het kader van de melding collectief ontslag ±artikel 3 WMCO ±de
betrokken vakbonden op de hoogte gesteld van het faillissement en van de voorgenomen
ontslagaanzegging. Alle betrokken vakbonden hebben de curatoren laten weten af te zien van
raadpleging. Er bleek geen ondernemingsraad ingesteld te zijn door gefailleerde.
Curatoren hebben daarop op 7 juli 2017 met machtiging van de rechter-commissaris het
voltallige personeel op de voet van artikel 40 Faillissementswet ontslag aangezegd tegen de
eerst mogelijke datum. Het UWV heeft op 20 en 21 juli 2017 het personeel toegesproken en
vragen beantwoord. In het kader van de loongarantieregeling kan een zogenaamde verkorte
aanvraag bij het UWV worden ingediend.
Werkzaamheden
$DQOHYHULQJJHJHYHQVDDQKHW8:9HQFR|UGLQDWLHGDDUYDQFRQWDFWHQPHWLQGLYLGXHOH
personeelsleden, vakbonden, enz.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Onderzoek Kadaster.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan onder meer uit (kantoor)inventaris. Een en
ander bevindt zich op de kantoorlocatie van gefailleerde in Amsterdam. De curatoren hebben
taxateur/makelaarskantoor Puper B.V. te Amstelveen ³Puper´ opdracht verstrekt een en
ander te taxeren. De getaxeerde waarden worden vooralsnog vertrouwelijk behandeld.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
(Nog) niet van toepassing.
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Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Bezoek kantoorlocatie, overleg met de bestuurder, Belastingdienst, taxateur, correspondentie
PHWJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQFRUUHVSRQGHQWLHPHWGHUHFKWHUFRPPLVVDULVRSVWHOOHQ
documentatie

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Gefailleerde had op faillissementsdatum geen voorraad.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
(nog) niet van toepassing

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Bezoek kantoorlocatie, overleg met bestuurder, taxateur, correspondentie met
JHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQFRUUHVSRQGHQWLHPHWGHUHFKWHUFRPPLVVDULVRSVWHOOHQ
documentatie.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Goodwill
Het belangrijkste activabestanddeel van gefailleerde is haar goodwill. Deze goodwill bestaat
onder meer uit de rechten ter zake de handelsnamen, de telefoonnummers, de faxnummers,
GHGRPHLQQDPHQHQGHGDDUDDQJHNRSSHOGHHPDLODGUHVVHQGHFRPPHUFLsOHDGPLQLVWUDWLH
van gefailleerde, de rechten ter zake de overeenkomsten met opdrachtgevers van gefailleerde,
de rechten ter zake de klantgegevens van gefailleerde.
Banken
Per datum faillissement is op een bij Rabobank U.A. aangehouden bankrekening een beperkt
creditsaldo.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
In totaal heeft de doorstart in de faillissementen van VSC Schoonmaakdiensten B.V. en
gefailleerde EUR 300.000 opgebracht. In de activaovereenkomst zijn partijen er vanuit
gegaan dat er, gelet op artikel 37d van de Wet Omzetbelasting, geen btw over dit bedrag door
de koper verschuldigd is.

Pagina 6 van 13

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
3.17

3

Datum:

14-02-2018

Andere activa: Werkzaamheden
Bezoek kantoorlocatie, overleg met bestuurder, taxateur, aanschrijven RDW, correspondentie
PHWJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQFRUUHVSRQGHQWLHPHWGHUHFKWHUFRPPLVVDULVRSVWHOOHQ
documentatie.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de (interne) debiteurenadministratie van gefailleerde blijkt van een bedrag van EUR
2.822.017,60 aan vorderingen op debiteuren. Qua ouderdom valt de debiteurenpositie als
volgt onder te verdelen:
- 0 tot 30 dagen: EUR 178.139,21;
- 30 tot 60 dagen: EUR 285.534,04;
- 60 tot 90 dagen EUR 207.810,47;
- 90 tot 120 dagen: EUR 175.855,55;
- Ouder dan 120 dagen: EUR 1.974.678,40.
Het merendeel van de vorderingen zijn vorderingen op gelieerde partijen (inmiddels eveneens
gefailleerd). De debiteurenportefeuille en de incasso daarvan is in onderzoek.

Er is tot op heden een bedrag van EUR 14.449,72 aan debiteuren geincasseerd. De incassoinspanningen werden voor het overige voortgezet.
4.2

Opbrengst
Nog in onderzoek.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Overleg met de bestuurder, bestuderen debiteurenadministratie, correspondentie met
debiteuren, overleg met doorstarter

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankkrediet of ±financiering bij gefailleerde.

5.2

Leasecontracten
Gefailleerde leasete op faillissementsdatum hardware/werkplekken (verwezen wordt naar 1.6
van dit verslag).
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Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Vooralsnog niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

5.7

Retentierechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
In onderzoek.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
In het belang van een doorstart is het bedrijf van gefailleerde voorlopig tijdelijk voortgezet. Er
zijn met diverse betrokkenen, waaronder de bank en leveranciers, afspraken gemaakt om
deze voortzetting mogelijk te maken.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
'HILQDQFLsOHYHUDQWZRRUGLQJYROJWLQHHQYROJHQGYHUVODJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Overleg met de bestuurder, leveranciers, opdrachtgevers en andere betrokkenen, opstellen
persberichten en berichten aan het personeel
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Doorstart: Beschrijving
Het proces dat heeft geleid tot de doorstart kan als volgt ±kort weergegeven ±worden
omschreven.
Direct na de verlening van de voorlopige surseance van betaling op 30 juni 2017 hebben de
curatoren (destijds in hun rol van bewindvoerders) met het bestuur gesproken over de
ontstane situatie, de achtergronden daarvan en over de verkoopinspanningen in het recente
verleden. Daarnaast is veel informatie vergaard over (de kenmerken van) de activa en de
onderneming van gefailleerde teneinde een goed verkoopproces te kunnen opstarten.
Het na faillissement opgestarte verkoopproces heeft uit de volgende fasen bestaan:
- Het in kaart brengen van de relevante markt en het versturen van een
LQIRUPDWLHPHPRUDQGXPQDDUPRJHOLMNJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQ
+HWVHOHFWHUHQYDQJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQHQKHWODWHQRQGHUWHNHQHQYDQHHQ
geheimhoudingsverklaring door deze partijen;
- Na ontvangst van de ondertekende geheimhoudingsverklaringen is aan de betreffende
JHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQHHQELGERRNWRHJH]RQGHQPHWHHQJHGHWDLOOHHUGHEHVFKULMYLQJYDQ
de biedingsprocedure;
- Een slotfase na donderdag 6 juli 2017 waarbij er met de hoogste bieders nader is gesproken
over een finaal onvoorwaardelijk bod.
Na overleg met de bank en met toestemming van de rechter-commissaris is de keuze gevallen
op B2-Cleaning B.V., die het beste finale en onvoorwaardelijke bod had gedaan. De bereikte
overeenstemming is vervolgens uitgewerkt in een koopovereenkomst.

6.5

Doorstart: Verantwoording
De verantwoording volgt in een volgend verslag.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Vooralsnog is in de faillissementen van VSC Schoonmaakdiensten B.V. en gefailleerde een
opbrengst gerealiseerd van EUR 300.000. De definitieve opbrengst is nog afhankelijk van
enkele factoren, waaronder maar niet beperkt of de roerende zaken door B2-Cleaning worden
overgenomen. Een verantwoording volgt.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Bezoek kantoorlocatie, overleg met bestuurder, verkennen van de markt, inventarisatie van de
activa en onderneming gefailleerde, correspondentie met geinteresseerde partijen,
correspondentie met de rechter-commissaris, opstellen benodigde documentatie.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijke onderzoek
verrichten.
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Depot jaarrekeningen
Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over
2015 niet is gedeponeerd, de jaarrekening over 2014 is gedeponeerd
op 11 december 2015 en de jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 4 december 2014.
Er is derhalve niet voldaan aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 BW.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet vereist en niet aanwezig.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Dit dient nog te worden onderzocht.
De curatoren hebben dit in onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijke onderzoek
verrichten.

7.6

Paulianeus handelen
Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijke onderzoek
verrichten.

7.7

Werkzaamheden
Onderzoek naar jaarrekeningen en ontvangen administratieve informatie.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Faillissementskosten: p.m.
Loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, welke ingevolge de loongarantieregeling
worden overgenomen door het UWV: p.m.
Huurpenningen na faillissementsdatum: p.m.

UWV heeft een boedelvordering ingediend ad € 24.660,66.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Geen.
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De belastingdienst heeft een prefente vordering ingediend ad EUR 2.414.527,77.
8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
UWV heeft een preferente vordering ingediend ad EUR 23.442,44.

8.4

Andere pref. crediteuren
Geen.
Een werknemer heeft een loonvordering ad EUR 85,36 ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Vooralsnog hebben 3 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
Vooralsnog hebben 17 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Vooralsnog is er voor een bedrag van EUR 2.079 aan concurrente vorderingen ingediend.
Vooralsnog is er voor een bedrag van EUR 12.026,01 aan concurrente vorderingen
ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden
Aanschrijven crediteuren, crediteurenadministratie

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Concurrerend schoonmaakbedrijf.
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Aard procedures
Kort geding. De curatoren hebben het concurrerend schoonmaakbedrijf in kort geding
gedagvaard omdat het concurrerend schoonmaakbedrijf het door de curatoren zorgvuldig
opgezette verkoopproces frustreerde door buiten dit verkoopproces om actief werknemers,
klanten en opdrachtgevers van gefailleerde te benaderen met gebruikmaking van informatie uit
de boeken van gefailleerde, die zij eerder in het kader van een boekenonderzoek had
verkregen. De curatoren hebben in kort geding om diverse voorzieningen verzocht, waaronder
het verbod om gedurende een periode van zes maanden in contact te treden met werknemers,
klanten en opdrachtgevers van gefailleerde op verbeurte van een dwangsom.

9.3

Stand procedures
De voorzieningenrechter heeft bij (verkort) vonnis in kort geding van 6 juli 2017 de door de
curatoren verzochte voorzieningen toegewezen.

9.4

Werkzaamheden
Correspondentie met advocaat wederpartij, opstellen/aanpassen dagvaarding, bijwonen
kortgedingzitting, correspondentie met deurwaarder

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

10.2

Plan van aanpak
De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- het afronden van de doorstart;
GHILQDQFLsOH HQILVFDOH YHUDQWZRRUGLQJYDQGHYRRUORSLJWLMGHOLMNHYRRUW]HWWLQJYDQKHWEHGULMI
van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting van het bedrijf van
gefailleerde;
- het te gelde maken van de resterende activa;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverwante werkzaamheden in dat kader (zoals
factureren);
- het aanvangen van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en de
overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.
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De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- het afronden van de doorstart;
GHILQDQFLsOH HQILVFDOH YHUDQWZRRUGLQJYDQGHYRRUORSLJWLMGHOLMNHYRRUW]HWWLQJYDQ
het bedrijf van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting van het
bedrijf van gefailleerde;
- het te gelde maken van de resterende activa;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverwante werkzaamheden in dat kader
(zoals factureren);
- het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en
de overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.
10.3

Indiening volgend verslag
3 november 2017
3 februari 2018
3 mei 2018

10.4

Werkzaamheden
De gebruikelijke werkzaamheden.
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