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Algemene gegevens
Naam onderneming
First Choice Payroll B.V.

07-02-2020
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap First Choice Payroll B.V. (hierna: "FCP"), voorheen
gevestigd en kantoorhoudend te (2718 GN) Zoetermeer aan Algengroen 6.

07-02-2020
1

Activiteiten onderneming
FCP exploiteert vanaf 2017 een uitzendonderneming die met name is gericht
op personeel voor de bouw .

07-02-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens zijn vooralsnog niet bekend.

07-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

Boedelsaldo

07-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 3,77

07-05-2020
2

Verslagperiode
van
7-1-2020

07-02-2020
1

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

07-05-2020
2

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

06-08-2020
3

t/m
5-8-2020
van
6-8-2020

06-11-2020
4

t/m
5-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 15 min

2

26 uur 25 min

3

9 uur 0 min

4

6 uur 5 min

totaal

69 uur 45 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 14 november 2016 opgericht. Vanaf de
oprichtingsdatum zijn FXS Holding B.V. (w aarvan de heer A.P. Pronk enig
bestuurder/aandeelhouder is) en Lili Holding B.V. (w aarvan de heer P.W . van
der Holst enig bestuurder/aandeelhouder is) de bestuurders van FCP.

07-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is FCP niet betrokken bij een gerechtelijke procedure (als
eiseres dan w el gedaagde).

07-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Van zakelijke verzekeringen zou geen sprake (meer) zijn.

07-02-2020
1

1.4 Huur
Blijkens mededeling van het bestuur van FCP zou van enige huurovereenkomst
geen sprake meer zijn. FCPw as eerder gevestigd aan de Algengroen 6 te
Zoetermeer. De huurovereenkomst ten aanzien van deze bedrijfsruimte is in
augustus 2019 geëindigd. Dit in verband met verbouw ingsplannen/activiteiten
van de verhuurder. In afw achting van de verbouw ingsactiviteiten w erd het FCP
na het einde van de huurovereenkomst toegestaan gebruik te blijven maken
van de bedrijfsruimte. De mogelijkheid daartoe w erd per maand beoordeeld.
Uiteindelijk heeft FCP het gehuurde medio november 2019 verlaten.

07-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Blijkens mededeling van het bestuur draaide FCP in het begin goed. FCP is
door enkele oplichtingszaken echter in financieel zw aar w eer terechtgekomen.
Zo is één grote opdrachtgever met de noorderzon vertrokken, w aardoor een
vordering van circa € 66.000,00 moest w orden afgeschreven. FCP heeft
hiervan aangifte van oplichting gedaan. Het bestuur van FCP heeft half
november-begin december besloten de activiteiten stil te leggen. Dit om de
‘balans op te maken’. Daarbij is met diverse deurw aarders/schuldeisers
betalingsregelingen getroffen. De planning w as om in januari w eer de
w erkzaamheden op te starten en eind februari hernieuw d overleg met de
deurw aarders/schuldeisers te hebben. Van het opstarten van de activiteiten is
het echter niet gekomen, omdat één en ander w erd doorkruist door het
faillissement van FCP.
Het bestuur van FCP had het concrete voornemen verzet tegen de
faillissementsuitspraak aan te tekenen, maar zij heeft daar uiteindelijk van
afgezien.

07-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

07-02-2020
1

Toelichting
Er w aren drie personeelsleden op basis van een uitzendovereenkomst bij FCP
w erkzaam. Eén van de uitzendkrachten heeft het faillissement van FCP
aangevraagd. De loonvorderingen van tw ee andere uitzendkrachten hebben
als steunvorderingen gefungeerd.
Het bestuur van FCP heeft aangegeven de loonvorderingen gedeeltelijk te
betw isten. Dit in verband met omstandigheid dat op basis van de geldende
uitzendovereenkomsten slechts loon verschuldigd zou zijn bij daadw erkelijke
inzet van het personeel. De uitzendkrachten zouden ook loon vorderen over
periodes dat zij niet bij opdrachtgevers zijn ingezet.
Zoals aangegeven, had het bestuur van FCP het concrete voornemen
uitgesproken verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring aan te tekenen. In
verband met de reële slagingskans van een dergelijke verzetprocedure anders dan bij hoger beroep hoeft voor een geslaagde verzetprocedure enkel
de aanvrager van het faillissement te w orden betaald (zie in dat kader HR 5
juni 2015 (HSK/Bosma) – heb ik terughoudendheid betracht met betrekking tot
de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid.
In de middag van 20 januari jl. heeft het bestuur van FCP laten w eten na
ampel overleg besloten te hebben (toch) geen verzet aan te tekenen. Daarop
zijn direct – na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - de
uitzendovereenkomsten (voor zover deze niet reeds eerder op andere w ijze
zijn geëindigd) opgezegd.
Personeelsleden
5

07-05-2020
2

Toelichting
Na ontslagaanzegging van de drie personeelsleden hebben zich nog tw ee
personen gemeld die claimden een arbeidsovereenkomst met FCP op datum
faillissement te hebben. Deze arbeidsovereenkomsten zijn (voor zover deze
niet reeds op andere w ijze w aren geëindigd en derhalve voor zover rechtens
vereist) opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

07-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-1-2020

3

19-2-2020

1

28-2-2020

1

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Enkele personeelsleden hadden zich vóór datum faillissement reeds gemeld bij
het UW V in verband met de betalingsonmacht van FCP. Het UW V is thans
doende de loonaanspraken te beoordelen.

07-02-2020
1

Het is thans w achten op een beslissing van het UW V met betrekking tot de
overname van de loonaanspraken en - in het verlengde daarvan - op het
indienen van de regresvordering van het UW V.

07-05-2020
2

Het UW V is inmiddels overgegaan tot (gedeeltelijke) overname van de
loonaanspraken en - in het verlengde daarvan - tot het indienen van de
regresvordering van het UW V. De verw achting is dat de regresvordering nog
zal w orden aangevuld/aangepast.

06-08-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

bedrijfsinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
FCP beschikt over een eenvoudige bedrijfsinventaris, bestaande uit 5-6
computers en een eenvoudige kantoorinventaris.

07-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing: reservering ex artikel 57 lid 3 Fw .

07-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De verkoopmogelijkheden van de bedrijfsinventaris w orden onderzocht.

07-02-2020
1

Aan de hand van door het bestuur van FCP te verstrekken foto's van de
bedrijfsinventaris w orden de verkoopmogelijkheden daarvan onderzocht.

07-05-2020
2

Het bestuur van FCP heeft inmiddels foto's verstrekt van de beperkte
bedrijfsinventaris. Aan de hand van deze foto's w orden de
verkoopmogelijkheden onderzocht.

06-08-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteurenportefeuille

€ 149.865,05

totaal

€ 149.865,05

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Een actueel debiteurenoverzicht is niet beschikbaar. Met het bestuur van FCP
is afgesproken dat de debiteurenadministratie zal w orden
geactualiseerd/bijgew erkt.

07-02-2020
1

Het bestuur van FCP deelde mede dat sprake is gew eest van een
samenw erkingsverband met een factoringmaatschappij. Deze samenw erking is
echter inmiddels beëindigd. De nog te incasseren debiteuren zouden dan ook
deels gecedeerd zijn aan de factoringmaatschappij en deels niet.
Een door het bestuur van FCP aangezocht administratiekantoor is nog doende
de debiteurenadministratie te actualiseren/bij te w erken.

07-05-2020
2

Het door het bestuur van FCP aangezochte administratiekantoor heeft de
debiteurenadministratie over het jaar 2019 geactualiseerd/bijgew erkt. Blijkens
een op basis daarvan opgesteld debiteurenoverzicht zou over 2019 nog een
bedrag van € 149.865,05 aan debiteurenvorderingen te vorderen openstaan.
Eén van de grootste debiteuren ad € 53.663,00 dient echter reeds op
voorhand afgeschreven te w orden nu dit een oplichtingszaak door een
buitenlandse vennootschap betrof.

06-08-2020
3

Ik ben in afw achting van de onderliggende facturen, w aarna tot
debiteurenincasso zal w orden overgegaan.
Het bestuur van FCP heeft de onderliggende facturen (vooralsnog) niet
kunnen aanleveren. De debiteuren zullen zoveel mogelijk aan de hand van
het hierboven bedoelde debiteurenoverzicht w orden aangeschreven.

06-11-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Na ontvangst van het geactualiseerde debiteurenoverzicht zal tot incasso
w orden overgegaan.

07-02-2020
1

debiteurenincasso

06-08-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
FCP bankiert bij de ING. Zij houdt daar een betaalrekening, spaarrekening en
G-rekening aan. Van enig krediet zou geen sprake zijn.

07-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend w orden er 3 personenauto's geleased. Met de
leasemaatschappijen vindt overleg over het inleveren van de auto's plaats.

07-02-2020
1

Eén leaseauto is door de leasemaatschappij opgehaald.

07-05-2020
2

De overige tw ee lease-auto's w orden op korte termijn door de
leasemaatschappij opgehaald. Eén van deze tw ee lease-auto's w as vóór
datum faillissement door FCP ter reparatie aangeboden en stond in verband
daarmee bij een garagebedrijf gestald.
De lease-auto's zijn inmiddels allemaal opgehaald. Van enige overw aarde in de
leasecontracten is niet gebleken.

06-08-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend: geen.

07-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog niet bekend. Onderzoek naar de mate van volledigheid en het kw alitatieve
gehalte van de boekhouding vindt thans plaats.

07-02-2020
1

Op grond van de door mij ontvangen (beperkte) administratie en het door mij
verrichte onderzoek, kom ik vooralsnog tot de conclusie dat een (kw alitatief)
onvoldoende administratie is gevoerd.

06-11-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
FCP heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.

07-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Bij akte van oprichting d.d. 14 november 2016 zou het geplaatste
aandelenkapitaal van € 100,00 zijn volgestort. Eén en ander w ordt nagegaan.

07-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

07-02-2020
1

06-11-2020
4

Toelichting
Nu het bestuur (in ieder geval) niet heeft voldaan aan de verplichting uit art.
2:394 BW , staat ingevolge art. 2:248 lid 2 BW vast dat het haar taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat de onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Ik zal het bestuur in de gelegenheid stellen aannemelijk te maken dat andere
feiten of omstandigheden dan het onbehoorlijk bestuur een belangrijke
oorzaak van het faillissement zijn gew eest.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

07-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek
- onderzoek
- onderzoek
- onderzoek

boekhoudplicht;
stortingsverplichting aandelen;
onbehoorlijk bestuur; en
paulianeus handelen.

- afw ikkelen kw estie onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen; en
- onderzoek paulianeus handelen.

07-02-2020
1

06-11-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 31.782,35

06-08-2020
3

Toelichting
Het UW V diende (vooralsnog) een regresvordering ter zake de door haar
overgenomen loonverplichtingen in ad € 31.782,35.
€ 37.092,73

06-11-2020
4

Toelichting
Het UW V paste haar regresvordering ter zake de door haar overgenomen
loonverplichtingen inmiddels aan naar een bedrag van € 31.782,35.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 104.058,10

07-02-2020
1

Toelichting
De fiscus diende tot op heden een (totaal)vordering van € 104.058,10 in.
€ 113.791,10

07-05-2020
2

Toelichting
De fiscus diende tot op heden een (totaal)vordering van € 113.791,10 in.
€ 104.384,25

06-08-2020
3

Toelichting
De fiscus paste haar vordering inmiddels aan naar een (totaal)bedrag van €
104.384,25.
€ 104.793,25
Toelichting
De fiscus paste haar vordering inmiddels aan naar een (totaal)bedrag van €
104.793,25.

8.3 Pref. vord. UWV

06-11-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V diende vooralsnog geen vordering in.
€ 22.379,75

07-02-2020
1

06-08-2020
3

Toelichting
Het UW V diende (vooralsnog) een totaalvordering in ad € 22.379,75,
bestaande uit:
- een hoogpreferente vordering van € 3.645,82; en
- een preferente vordering van € 18.733,93.
€ 23.623,21

06-11-2020
4

Toelichting
Het UW V diende inmiddels een totaalvordering in ad € 23.623,21, bestaande
uit:
- een hoogpreferente vordering van € 3.848,24; en
- een preferente vordering van € 19.774,97.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 27.792,70

07-05-2020
2

Toelichting
Een drietal (voormalig) w erknemers van FCP diende een totale loonvordering
ad € 27.792,70 bij mij in. Het is vooralsnog onduidelijk of een gedeelte van
deze loonvordering onder de loongarantieregeling van het UW V valt.
€ 112.797,94

06-08-2020
3

Toelichting
Een vijftal (voormalig) w erknemers van FCP diende een totale loonvordering ad
€ 112.797,94 bij mij in. Mogelijkerw ijs valt een gedeelte van deze
loonvordering onder de loongarantieregeling van het UW V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

07-02-2020
1

24

07-05-2020
2

28

06-08-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 49.482,74

07-02-2020
1

€ 247.379,30

07-05-2020
2

€ 255.480,46

06-08-2020
3

€ 245.623,50

06-11-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onduidelijk.

07-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

07-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- overleg UW V in verband met loongarantieregeling;
- onderzoek verkoopmogelijkheden bedrijfsmiddelen;
- incasso debiteuren;
- onderzoek boekhoudplicht;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- onderzoek paulianeus handelen.

07-02-2020
1

- onderzoek verkoopmogelijkheden bedrijfsmiddelen;
- incasso debiteuren;
- afw ikkelen kw estie onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen; en
- onderzoek paulianeus handelen.

06-11-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onduidelijk.

07-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-2-2021

06-11-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'

Bijlagen
Bijlagen

07-02-2020
1

