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

10
29-04-2022
F.09/20/18
NL:TZ:0000127509:F001
21-01-2020

R-C
Curator

mr. D. de Loor
mr L. Martens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tempow ork Uitzend Groep B.V.

20-02-2020
1

Gegevens onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de vennootschap
gevestigd aan de Parallelw eg 285, 2525 NP 's-Gravenhage. De vennootschap
is geregistreerd in het handelsregister onder het nummer 70181780.

20-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: "uitleenbureau"

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 449.290,12

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 219.697,75

€ 490.970,06

Toelichting financiële gegevens

20-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft geen administratie beschikbaar.

20-02-2020
1

Deze cijfers zijn gebaseerd op de balans en w inst- en verliesrekening 2018.

19-05-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

20-02-2020
1

Onbekend.

Boedelsaldo
€ 1.475,53

19-05-2020
2

€ 36.565,60

10-11-2020
4

€ 36.521,83

09-02-2021
5

€ 51.021,83

07-05-2021
6

€ 51.005,93

30-07-2021
7

€ 50.990,03

29-10-2021
8

€ 50.954,29

29-01-2022
9

€ 50.954,29

29-04-2022
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-1-2020

20-02-2020
1

t/m
17-2-2020
van
10-11-2020

09-02-2021
5

t/m
8-2-2021
van
9-2-2021

07-05-2021
6

t/m
4-5-2021
van
5-5-2021

30-07-2021
7

t/m
29-7-2021
van
30-7-2021

29-10-2021
8

t/m
28-10-2021
van
29-10-2021

29-01-2022
9

t/m
17-1-2022
van
18-1-2022
t/m
28-4-2022

Bestede uren

29-04-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 48 min

2

32 uur 48 min

3

10 uur 36 min

4

40 uur 0 min

5

54 uur 42 min

6

15 uur 48 min

7

38 uur 24 min

8

39 uur 24 min

9

2 uur 30 min

10

13 uur 30 min

totaal

267 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 28 november 2017. Enig aandeelhouder van
de vennootschap is Gür. Hij is tevens de bestuurder van gefailleerde. Volgens
de heer Coskun w as hij feitelijk de bestuurder van de vennootschap.

20-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de bestuurder w aren er geen lopende procedures.

20-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder w aren er geen lopende verzekeringen.

1.4 Huur

20-02-2020
1

1.4 Huur
Volgens de bestuurder w as er geen lopende huurovereenkomst.

20-02-2020
1

De verhuurder van een pand aan de Beeklaan te Den Haag meldde zich bij mij
in verband met een huurovereenkomst en oplopende huurachterstand. De
door hem overgelegde huurovereenkomst staat echter niet op naam van de
gefailleerde vennootschap, maar op naam van een gelieerde vennootschap.
Eveneens komt het adres niet overeen met het vestigingsadres van de
gefailleerde vennootschap en zijn de activiteiten van de gefailleerde
vennootschap reeds in 2018/2019 gestaakt. De curator heeft de verhuurder
verw ezen naar de contractant die vermeld staat op de huurovereenkomst.

11-08-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap exploiteerde een uitzendbureau gedurende ongeveer vier
maanden in 2018. Er w aren tw ee opdrachtgevers. Toen deze tw ee opdrachten
afliepen, kw am de onderneming stil te liggen.

20-02-2020
1

Uit het rechtmatigheidsonderzoek volgt dat er nauw elijks administratie w erd
bijgehouden en dat er daarmee niet is voldaan aan de administratieplicht in de
zin van artikel 2:10 BW . Op grond van artikel 2:248 BW staat daarmee vast dat
het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat aannemelijk is
dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator verw ijst
naar hoofdstuk 7.

07-05-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
20-02-2020
1

Toelichting
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zou er één
w erknemer in dienst zijn. Volgens opgaaf van de Belastingdienst is de
loonheffingsactiviteit op 31 december 2018 afgevoerd. De enige w erknemer die
destijds bekend w as bij de Belastingdienst w as de bestuurder, de heer Gür.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-02-2020
1

Toelichting
Alleen in 2018 zouden er w erknemers in dienst zijn gew eest. De curator heeft
deze gegevens opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

09-02-2021
5

Toelichting
De gegevens van de w erknemers die in 2018 in dienst zijn gew eest zijn niet
meer aangeleverd door het bestuur. Zij konden dus niet w orden
aangeschreven door de curator. Tot op heden hebben zich geen w erknemers
bij de curator gemeld met een vordering.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met Belastingdienst en overleg bestuurder.

20-02-2020
1

Correspondentie met oud w erknemer over jaaropgave.

19-05-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Blijkens het kadaster is de gefailleerde
vennootschap geen eigenaar van
onroerende zaken.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Controle Kadaster.

20-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voertuigen
Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Ten tijde van faillietverklaring stonden er vier auto's op naam van gefailleerde:
1 Volksw agen Transporter uit 2008 en drie Volksw agen Kombi uit 2014. Het
betreft financial lease. De auto's w orden gebruikt door de zustervennootschap
Tempow ork B.V. en zijn vooralsnog niet ingeleverd bij de curator.

20-02-2020
1

Daarnaast stond er tot 2 januari 2020 nog een Volksw agen Kombi uit 2014 op
naam van gefailleerde.
Inmiddels zijn de vier auto's bij de curator ingeleverd. De curator heeft
onderzocht of lossing mogelijk w as, maar de schuld aan de leasemaatschappij
w as hoger dan de te verw achte opbrengst van de auto's. Daarom heeft de
curator de leasemaatschappij verzocht om de auto's op te halen tegen een
boedelbijdrage. De boedelbijdrage is voldaan op de boedelrekening en de
auto's zijn opgehaald. De curator heeft de vrijw aringsbew ijzen ontvangen.

19-05-2020
2

Volgens de bestuurder is de Volksw agen Kombi uit 2014 die tot 2 januari 2020
op naam van gefailleerde stond ingenomen door de politie en nadien
opgehaald door de leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft bevestigd
dat zij de auto hebben opgehaald.
Gefailleerde zou eigenaar zijn gew eest van een beperkte
inventaris/computers. Deze inventaris is niet aangetroffen. Het bestuur is
verzocht om een toelichting.

11-08-2020
3

Op een (verouderde) door het bestuur aangeleverde balans stond een bedrag
van € 1.644,40 aan computers. En een bedrag van € 660,- aan inventaris.
Deze activa zijn niet aangetroffen door de curator. Een nadere toelichting met
onderbouw ing van het bestuur is uitgebleven.

09-02-2021
5

Het niet aantreffen van de computers en inventaris is onderdeel van het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator verw ijst naar hoofdstuk 7.

07-05-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn tot op heden geen bodemzaken aangetroffen, dus niet van toepassing.

20-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie RDW , Belastingdienst en overleg bestuurder.

20-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder is er geen sprake van voorraden of onderhanden w erk.

20-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg bestuurder.

20-02-2020
1

Geen.

30-07-2021
7

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting andere activa
Volgens opgaaf van bestuurder zijn er geen andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

20-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg bestuurder.

20-02-2020
1

Overleg en correspondentie met leasemaatschappijen.

19-05-2020
2

Overleg en correspondentie met bestuur.

11-08-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Saldo G-rekening (verrekening fiscus, zie
toelichting)

€ 20.590,07

€ 20.590,07

totaal

€ 20.590,07

€ 20.590,07

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder zijn er geen vorderingen op debiteuren.

20-02-2020
1

Uit onderzoek in de bankafschriften blijkt dat er een lening is verstrekt. De
curator heeft dit nog in onderzoek.
De G-rekening van gefailleerde is voor datum faillissement opgeheven. Bij de
opheffing van die rekening stond nog een positief saldo op de rekening. Dat
positief saldo heeft de fiscus onder zich gehouden om dit vervolgens
grotendeels te verrekenen na datum faillissement met nieuw e aanslagen
loonheffing, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting. Omdat verrekening
niet mogelijk is, heeft de fiscus op verzoek van de curator het bedrag van €
20.590,07 dat onterecht w as verrekend overgeboekt op de boedelrekening.
De fiscus heeft haar vorderingen vervolgens (die eerst w aren voldaan door de
onterechte verrekening) ingediend bij de curator.

10-11-2020
4

Voorts heeft er ondanks herhaaldelijk verzoek geen betaling plaatsgevonden
door de feitelijk bestuurder.
De lening is niet terugbetaald. Ondanks herhaaldelijk sommatie. Het gaat om
een bedrag van € 3.734,79. Deze zou in termijnen w orden betaald, maar
betaling bleef uit.

09-02-2021
5

Het niet terugbetalen van de lening door de bestuurder en betaling van de
vordering op de zustervennootschap is eveneens onderdeel van het
rechtmatigheidsonderzoek. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7.

07-05-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg en correspondentie bestuurder, onderzoek bankafschriften.

20-02-2020
1

De curator heeft de feitelijk bestuurder verzocht om de lening zoals deze
vermeld staat in de bankafschriften ad € 3.734,79 te voldoen aan de boedel.

19-05-2020
2

Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan in de administratie en de
bankafschriften (betaalrekening + g-rekening). Daaruit lijkt te volgen dat een
aantal debiteuren niet alle facturen hebben betaald. Volgens de feitelijk
bestuurder klopt dat niet, omdat er vorderingen zijn verrekend en er met
kasgeld is betaald. Er zou volgens de feitelijk bestuurder slechts nog één
vordering bestaan op een debiteur. Facturen van deze debiteur heeft de
curator niet aangetroffen in de administratie. Ook ontbreken er diverse andere
facturen. De curator heeft deze informatie meermaals opgevraagd bij het
bestuur. Zij is nog in afw achting van de gegevens.
De feitelijk bestuurder heeft een USB-stick overgelegd w aarop facturen en
urenstaten van een drietal debiteuren zijn opgeslagen. De overgelegde
debiteurenadministratie is niet compleet.

11-08-2020
3

Onderzoek en overleg / correspondentie met fiscus over beroep op
verrekening.

10-11-2020
4

Bestuderen administratie debiteuren. Correspondentie met debiteuren.

09-02-2021
5

Afronden debiteurenincasso.

07-05-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 51,59
Toelichting vordering van bank(en)
ING-bank heeft een vordering ingediend van € 51,59.

5.2 Leasecontracten

20-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van financial lease ten aanzien van vier voertuigen. Daarnaast
w ordt er ook nog een Mercedes geleased.

20-02-2020
1

De feitelijk bestuurder heeft de Mercedes die w erd gehuurd bij de curator
ingeleverd, zodat de leasemaatschappij de auto kon ophalen. Volgens de
feitelijk bestuurder stond het leasecontract van de Mercedes op naam van de
gefailleerde vennootschap stond. Hiervan is niet gebleken. Het leasecontract
stond op naam van een zustervennootschap en w as reeds ontbonden door de
leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft tegen een boedelbijdrage de
auto opgehaald.

19-05-2020
2

De leasemaatschappij heeft haar definitieve vordering ter verificatie bij de
curator ingediend.

11-08-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog geen sprake van.

20-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Onbekend.

20-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld bij de curator met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

20-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld bij de curator met een
beroep op een retentierecht.

20-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld bij de curator met een
beroep op een recht van reclame.

20-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-02-2020
1

Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de banken. Overleg bestuurder.

20-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing, de activiteiten w aren al ruim voor datum faillissement
beëindigd.

20-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog geen administratie aangetroffen.

20-02-2020
1

De feitelijk bestuurder heeft een hard copy map met administratie
aangeleverd. Er ontbreekt nog een groot deel van de administratie, zoals
crediteurenlijst, debiteurenlijst, salarisadministratie etcetera.

19-05-2020
2

De feitelijk bestuurder heeft een USB-stick met een beperkte
debiteurenadministratie aangeleverd. De administratie is onvoldoende om de
rechten en plichten vast te stellen van de vennootschap. Daarmee is niet
voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW .

11-08-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd en zijn dus te laat
gedeponeerd.

20-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

20-02-2020
1

Vanw ege het ontbreken van de administratie kan niet w orden vastgesteld of
de aandelen zijn volgestort.

11-08-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

11-08-2020
3

Toelichting
De curator heeft haar voorlopige bevindingen gedeeld met het bestuur en is in
afw achting van een reactie.

Ja

10-11-2020
4

Toelichting
Er is geen reactie ontvangen op de voorlopige bevindingen van de curator.
Nu de jaarrekeningen over 2017 en 2018 niet zijn gedeponeerd en er niet is
voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW , is er sprake van
onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:9 BW . Eveneens heeft het bestuur
op grond van artikel 2:248 lid 2 BW haar taak onbehoorlijk vervuld en w ordt
vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van
het faillissement.

Ja

09-02-2021
5

Toelichting
De curator zond een definitieve aansprakelijkstelling aan de statutair
bestuurder en feitelijk bestuurder. De feitelijk bestuurder deed een
betalingsvoorstel aan de curator. De curator verzocht om een onderbouw ing
van het voorstel. Die ontving zij niet.

Ja
Toelichting
De curator ontving geen onderbouw ing meer van het betalingsvoorstel. De
curator beraadslaagt zich daarom nu over de te nemen vervolgstappen.

07-05-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-02-2020
1

Toelichting
De curator beschikt niet over de administratie. In onderzoek is de auto
(Volksw agen Kombi uit 2014) die op/rondom 2 januari 2020 niet meer op naam
van gefailleerde staat. Volgens de bestuurder heeft de leasemaatschappij
deze auto opgehaald.

In onderzoek

19-05-2020
2

Toelichting
De leasemaatschappij heeft bevestigd dat zij de auto heeft opgehaald. De
auto is inmiddels verkocht door de leasemaatschappij en er resteert een
restschuld. Er is dus geen sprake van paulianeus handelen.

In onderzoek
Toelichting
Er stond een beperkte inventaris op de balans 2017. Die is niet aangetroffen.
Het bestuur is verzocht om opheldering.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-08-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de zustervennootschap Tempow ork B.V. aangeschreven.
Volgens opgave van het bestuur gebruikte Tempow ork B.V. de busjes die op
naam van gefailleerde stonden. Met die auto's zijn veel boetes gereden. De
volgende instanties hebben vorderingen ter zake boetes bij de curator
ingediend:

19-05-2020
2

CJIB: € 32.724,30 (verkeersboetes)
Gemeente Rotterdam: € 215,70 (parkeerbelasting)
Gemeente Den Haag: € 8.509,35 (parkeerbelasting)
De curator heeft deze kosten doorbelast aan Tempow ork B.V. en heeft
Tempow ork B.V. verzocht over te gaan tot betaling van deze kosten.
Tempow ork B.V. heeft tot op heden geen gehoor gegeven aan de sommatie.

11-08-2020
3

De kosten die ten laste van de failliete vennootschap zijn gekomen zijn
gestegen met nieuw ingediende vorderingen:

09-02-2021
5

Motorrijtuigenbelasting ad € 16.214,00;
Boetes CJIB, Gemeente Rotterdam en Gemeente Den Haag van in totaal
€ 41.449,35;
Restant vordering leasemaatschappij ad € 8.750,20
In totaal bedraagt de vordering van de failliete vennootschap op Tempow ork
B.V. € 66.413,55 terzake kosten. Tempow ork B.V. voldeed deze kosten niet
ondanks sommatie.
De zustervennootschap van gefailleerde, Tempow ork B.V., is op 1 juni 2021
door de Rechtbank Den Haag in staat van faillissement verklaard. De curator
van gefailleerde is als curator aangesteld in het faillissement van Tempow ork
B.V.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-07-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie aan bestuurder over het aanleveren van de administratie en
overleg met bestuurder.

20-02-2020
1

Correspondentie met bestuur over de ontbrekende administratie. Aanschrijven
Tempow ork B.V. Onderzoek pauliana auto.

19-05-2020
2

Correspondentie met bestuur.

11-08-2020
3

Overleg en correspondentie bestuur. Onderzoek in administratie.
Aansprakelijkstelling.

10-11-2020
4

Overleg en correspondentie bestuur over aansprakelijkstelling en regeling.
Definitieve aansprakelijkstelling.

09-02-2021
5

Correspondentie over regeling.

07-05-2021
6

Opstellen van dagvaarding.

30-07-2021
7

Opstellen (concept) dagvaarding.

29-01-2022
9

Idem.

29-04-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.756,00

20-02-2020
1

€ 10.249,00

19-05-2020
2

€ 8.034,00

11-08-2020
3

Toelichting
In verband met de verkoop van de vier voertuigen, zijn de aanslagen
motorrijtuigbelasting verminderd.

€ 16.590,00

10-11-2020
4

Toelichting
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 4.

€ 16.595,00

09-02-2021
5

€ 41.581,00

29-10-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.077,50

19-05-2020
2

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

20-02-2020
1

7

19-05-2020
2

9

09-02-2021
5

8

29-01-2022
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 32.991,59

20-02-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement moet haar vordering nog indienen.

€ 67.903,56

19-05-2020
2

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering inmiddels ingediend.

€ 68.436,81

09-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

20-02-2020
1

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken w orden gedaan.

29-01-2022
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie.

20-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-01-2022
9

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-01-2022
9

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

29-01-2022
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Administratie
Auto's
Lening
Rechtmatigheidsonderzoek

20-02-2020
1

Administratie
Debiteuren
Lening
Rechtmatigheidsonderzoek

19-05-2020
2

Voortzetten debiteurenincasso
Incasso lening feitelijk bestuurder + zustervennootschap
Voortzetten rechtmatigheid (aansprakelijkstelling + inventaris)

11-08-2020
3

Voortzetten rechtmatigheid (bestuurdersaansprakelijkheid + inventaris +
lening + zustervennootschap).

07-05-2021
6

Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
Afronden (concept) dagvaarding.
Afronden (concept) dagvaarding.

29-01-2022
9

29-04-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

20-02-2020
1

Vooralsnog onbekend.

29-01-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2022

29-04-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van dit openbaar faillissementsverslag en correspondentie met
rechter-commissaris.

29-01-2022
9

Bijlagen
Bijlagen

