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

15
07-01-2021
F.10/17/245
NL:TZ:0000013137:F001
16-05-2017

R-C
Curator

mr. C. Prenger
mr L.T. van der Sluis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Uitzendbureau Mensen B.V.

12-06-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitzendbureau
Mensen B.V., (KvK nummer: 59120665, RSIN nummer: 853326605), statutair
gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2901LB) Capelle aan den
IJssel aan de Rhijnspoor 231 hierna genoemd: “Curanda”.

12-06-2018
5

Activiteiten onderneming
Volgens gegevens uit het Handelsregister:
SBI-code: 78201 - Uitzendbureaus
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

12-06-2018
5

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 444.271,00

€ -96.142,00

€ 167.609,00

2016

€ 3.106.421,00

€ -146.519,00

€ 475.120,00

2015

€ 2.700.292,00

€ -155.899,00

€ 343.136,00

2014

€ 3.278.906,00

€ -25.093,00

€ 631.294,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
2017: € 444.271,00 (begroot)

12-06-2018
5

W inst en Verlies:
2017: € 96.142,00 (begroot) -/- (verlies na belastingen).
2016: € 146.519,00 -/- (verlies na belastingen).
2015: € 155.899,00 -/- (verlies na belastingen).
2014: € 25.093,00 -/- (verlies na belastingen).

Gemiddeld aantal personeelsleden
70
Toelichting
Volgens gegevens in het handelsregister: 70.
Volgens opgave van de middellijk bestuurders: circa 0-5 (zie opgave onder 2.1)
Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris op 30 mei 2017, zijn
alle arbeidsovereenkomsten door de Curator opgezegd, ex artikel 40
Faillissementsw et.

Boedelsaldo

12-06-2018
5

Boedelsaldo
€ 11.219,18

12-06-2018
5

€ 11.214,72

11-09-2018
6

€ 1.669,16

12-12-2018
7

€ 2.821,90

12-03-2019
8

€ 2.821,90

09-10-2019
10

€ 2.821,90

09-01-2020
11

€ 2.821,90

09-04-2020
12

€ 2.821,90

09-07-2020
13

€ 2.818,87

08-10-2020
14

€ 2.818,87

07-01-2021
15

Verslagperiode
van
14-3-2018

12-06-2018
5

t/m
12-6-2018
van
13-6-2018

11-09-2018
6

t/m
11-9-2018
van
12-9-2018

12-12-2018
7

t/m
12-12-2018
van
12-12-2018
t/m
11-3-2019

12-03-2019
8

van
12-3-2019

11-06-2019
9

t/m
11-6-2019
van
12-6-2019

09-10-2019
10

t/m
9-10-2018
van
9-10-2019

09-01-2020
11

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

09-04-2020
12

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

09-07-2020
13

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

08-10-2020
14

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020
t/m
7-1-2021

Bestede uren

07-01-2021
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

29 uur 7 min

6

29 uur 22 min

7

13 uur 12 min

8

6 uur 0 min

9

22 uur 18 min

10

6 uur 18 min

11

2 uur 6 min

12

24 uur 24 min

13

20 uur 24 min

14

2 uur 18 min

15

41 uur 0 min

totaal

196 uur 29 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek naar de oorzaak c.q.
oorzaken van het faillissement voortgezet en tevens vragen gesteld aan het
voormalig bestuur van curanda. De curator is in afw achting van een
inhoudelijke reactie van voorgenoemde partij. Na ontvangst hiervan zal de
curator trachten een definitief standpunt in te nemen omtrent de oorzaak c.q.
oorzaken van het faillissement en de geconstateerde overgang en het
handelen van het bestuur van curanda. (5)

12-06-2018
5

Afgelopen verslagperiode heeft de Curator meerdere bescheidene c.q.
documenten ontvangen van het voormalig bestuur van Curanda. De Curator
heeft de ontvangen documenten in onderzoek. Tevens heeft de Curator het
voormalig bestuur om aanvullende stukken en een verklaring gevraagd. Na
ontvangst hiervan zal de Curator komende periode een definitief standpunt
innemen omtrent de oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement en de
geconstateerde overgang en het handelen van het bestuur van curanda (6).

11-09-2018
6

De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek naar de oorzaak c.q.
oorzaken van het faillissement afgerond en tevens een definitief standpunt
ingenomen omtrent het (kennelijk) onbehoorlijk bestuur en zijn bevinden
voorgelegd aan de bestuurders van curanda en Bouw en op mensen B.V. De
curator is in afw achting van een reactie van voorgenoemde partijen. Na
ontvangst van deze reactie zal de curator in het volgende faillissementsverslag
zijn bevindingen kenbaar maken. (7)

12-12-2018
7

Afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de advocaten
van het bestuur van curanda. Hierbij is afgesproken dat zij uiterlijk 15 maart
2019 hun nadere verw eren op schrift zullen stellen en aanleveren bij de
curator. De curator zal naar aanleiding hiervan bezien of en jegens w elke
partijen hij (verdere) rechtsmaatregelen dient te overw egen (8).

12-03-2019
8

De curator heeft afgelopen verslagperiode een gezamenlijke bespreking
gevoerd met de advocaten van bestuurders van curanda. Tijdens deze
bespreking is de mogelijkheid van een minnelijke regeling geïnventariseerd.

11-06-2019
9

Naar aanleiding van de bespreking heeft de curator nogmaals de (nadere)
grondslagen voor de (mogelijke) vordering jegens de bestuurder op schrift
gesteld voor de (advocaten van) de bestuurders. Hierbij heeft de curator de
advocaten van de bestuurders verzocht uiterlijk 25 juni 2019 te reageren. De
curator tracht komende verslagperiode een definitief standpunt in te nemen
omtrent de aansprakelijkheid van de bestuurders alsmede de
aansprakelijkheid van (het bestuur) van de vennootschap die de activiteiten
van curanda (gedeeltelijk) heeft voorgezet. (9)
Totaal bestede uren: 265 uren en 24 minuten.

09-10-2019
10

De curator heeft de afgelopen verslagperiode meermaals telefonisch overleg
gevoerd met de advocaten van de bestuurder van curanda om tot een
vergelijk te komen. Komende verslagperiode zal de curator in overleg treden
met de rechter-commissaris in het onderhavig faillissement. Naar aanleiding
hiervan zal de curator een definitief standpunt innemen richting de bestuurders
van curanda (10).
De afgelopen verslagperiode is de curator in onderhavig faillissement in
overleg getreden met de rechter-commissaris. Er zal in het kader van de
omschreven rechtmatigheidsaspecten een laatste poging tot minnelijke
beslechting w orden ondernomen. Voorts heeft de curator overige
w erkzaamheden verricht, w elke onder meer hebben gezien op de openbare
verslaglegging en de boedeladministratie. (11)

09-01-2020
11

De afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de advocaten
van de bestuurders, teneinde te inventariseren of bereidheid zou bestaan om
middels een mediation traject te trachten tot een minnelijke regeling te
komen. Alle (advocaten van) de bestuurders hebben aangegeven dat die
bereidheid er is. Met het oog op een (eventuele) (mediation-)procedure heeft
de curator voorbereidende w erkzaamheden verricht voor het aanvragen van
een garantstelling via de Garantstellingsregeling Curatoren via de autoriteit
Justis van het Ministerie van Justitie. Voorts heeft de curator overige
w erkzaamheden verricht, w elke onder meer hebben gezien op de openbare
verslaglegging en de boedeladministratie. (12)

09-04-2020
12

De afgelopen verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden verricht in het
kader van het aanvragen van een garantstelling via de Garantstellingsregeling
Curatoren via de autoriteit Justis van het Ministerie van Justitie, teneinde een
mediation traject te starten om te trachten tot een minnelijke regeling te
komen met de bestuurders. De rechter-commissaris heeft de curator
goedkeuring verleend om deze garantstelling aan te vragen bij de autoriteit
Justis om de beoogde mediation procedure te starten. De curator heeft de
garantstellingsaanvraag bij Justis ingediend. Voorts heeft de curator overige
w erkzaamheden verricht, w elke onder meer hebben gezien op de openbare
verslaglegging en de boedeladministratie. (13)

09-07-2020
13

De afgelopen verslagperiode heeft autoriteit Justis de garantstellingsaanvraag
ingediend door de curator goedgekeurd. De curator heeft daarop het geschil
met de bestuurders van Curanda met instemming van de (advocaten van)
bestuurders aangemeld bij het Mediationbureau van de rechtbank Rotterdam.
Het Mediationbureau heeft deze aanmelding in goede orde ontvangen. De
curator is thans in afw achting van nadere berichtgeving van het
Mediationbureau omtrent het vervolg van het mediationtraject. (14)

08-10-2020
14

De afgelopen verslagperiode is het mediationtraject via het Mediationbureau
van de rechtbank Rotterdam aangevangen. De w erkzaamheden in de
afgelopen verslagperiode hebben hoofdzakelijk in het teken gestaan van dit
mediationtraject. (15)

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek naar de oorzaak c.q.
oorzaken van het faillissement voortgezet en tevens vragen gesteld aan het
voormalig bestuur van curanda. De curator is in afw achting van een
inhoudelijke reactie van voorgenoemde partij. Na ontvangst hiervan zal de
curator trachten een definitief standpunt in te nemen omtrent de oorzaak c.q.

12-06-2018
5

oorzaken van het faillissement en de geconstateerde overgang en het
handelen van het bestuur van curanda. (5)
Afgelopen verslagperiode heeft de Curator meerdere bescheidene c.q.
documenten ontvangen van het voormalig bestuur van Curanda. De Curator
heeft de ontvangen documenten in onderzoek. Tevens heeft de Curator het
voormalig bestuur om aanvullende stukken en een verklaring gevraagd. Na
ontvangst hiervan zal de Curator komende periode een definitief standpunt
innemen omtrent de oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement en de
geconstateerde overgang en het handelen van het bestuur van curanda (6).

11-09-2018
6

De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek naar de oorzaak c.q.
oorzaken van het faillissement afgerond en tevens een definitief standpunt
ingenomen omtrent het (kennelijk) onbehoorlijk bestuur en zijn bevinden
voorgelegd aan de bestuurders van curanda en Bouw en op mensen B.V. De
curator is in afw achting van een reactie van voorgenoemde partijen. Na
ontvangst van deze reactie zal de curator in het volgende faillissementsverslag
zijn bevindingen kenbaar maken. (7)

12-12-2018
7

Afgelopen verslagperiode heeft de curator nader overleg gevoerd met de
advocaten van het bestuur van curanda. Hierbij is afgesproken dat zij uiterlijk
15 maart 2019 hun verw eer op schrift zullen stellen en aanleveren bij de
curator. De curator zal naar aanleiding hiervan bezien of en jegens w elke
partijen hij verdere rechtsmaatregelen dient te overw egen (8).

12-03-2019
8

De curator heeft afgelopen verslagperiode een gezamenlijke bespreking
gevoerd met de advocaten van bestuurders van curanda. Tijdens deze
bespreking is de mogelijkheid van een minnelijke regeling geïnventariseerd.
Naar aanleiding van de bespreking heeft de curator nogmaals de (nadere)
grondslagen voor de (mogelijke) vorderingen jegens de bestuurders op schrift
gesteld voor de advocaten van de bestuurders. Hierbij heeft de curator de
advocaten van de bestuurders verzocht uiterlijk 25 juni 2019 te reageren. De
curator tracht komende verslagperiode een definitief standpunt in te nemen
omtrent de aansprakelijkheid van de bestuurders alsmede de
aansprakelijkheid van (het bestuur) van de vennootschap die de activiteiten
van curanda (gedeeltelijk) heeft voorgezet (9).

11-06-2019
9

De curator heeft de afgelopen verslagperiode meermaals telefonisch overleg
gevoerd met de advocaten van de bestuurder van curanda om tot een
vergelijk te komen. Komende verslagperiode zal de curator in overleg treden
met de rechter-commissaris in het onderhavig faillissement. Naar aanleiding
hiervan zal de curator een definitief standpunt innemen richting de bestuurders
van curanda (10).

09-10-2019
10

De curator heeft de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met de rechtercommissaris. Naar aanleiding daarvan zal de curator een laatste poging
ondernemen om partijen in der minne bijeen te brengen. Indien alle partijen
zich daarmee kunnen verenigen kan een mediation traject mogelijk uitkomst
bieden. (11)

09-01-2020
11

De curator heeft de afgelopen verslagperiode bij (de advocaten van) de
bestuurders van curanda gepolst of zij bereid zouden zijn om een mediation
traject te starten, teneinde partijen in der minne bijeen te brengen. Alle
betrokken partijen hebben zich hiertoe bereid getoond. De curator zal de
rechter-commissaris daarom op zeer korte termijn verzoeken goedkeuring te
verlenen voor een bij de autoriteit Justis van het Ministerie van Justitie in te
dienen aanvraag inzake de Garantstellingsregeling Curatoren. Bij goedkeuring

09-04-2020
12

van de voornoemde aanvraag door de rechter-commissaris zal de curator
overgaan tot het indienen van aanvraag inzake de Garantstellingsregeling
Curatoren bij het Ministerie van Justitie. Gelet op het beschikbare boedelsaldo
is het voorgaande saldo noodzakelijk om een mediation traject mogelijk te
maken. (12)
De afgelopen verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden verricht in het
kader van het aanvragen van een garantstelling via de Garantstellingsregeling
Curatoren via de autoriteit Justis van het Ministerie van Justitie, teneinde een
mediation traject te starten om te trachten tot een minnelijke regeling te
komen met de bestuurders. De rechter-commissaris heeft de curator
goedkeuring verleend om deze garantstelling aan te vragen bij de autoriteit
Justis om de beoogde mediation procedure te starten. De curator heeft de
garantstellingsaanvraag bij Justis ingediend. Voorts heeft de curator overige
w erkzaamheden verricht, w elke onder meer hebben gezien op de openbare
verslaglegging en de boedeladministratie. (13)

09-07-2020
13

De afgelopen verslagperiode heeft autoriteit Justis de garantstellingsaanvraag
ingediend door de curator goedgekeurd. De curator heeft daarop het geschil
met de bestuurders van Curanda met instemming van de (advocaten van)
bestuurders aangemeld bij het Mediationbureau van de rechtbank Rotterdam.
Het Mediationbureau heeft deze aanmelding in goede orde ontvangen. De
curator is thans in afw achting van nadere berichtgeving van het
Mediationbureau omtrent het vervolg van het mediationtraject. (14)

08-10-2020
14

De afgelopen verslagperiode is het mediationtraject via het Mediationbureau
van de rechtbank Rotterdam aangevangen. De w erkzaamheden in de
afgelopen verslagperiode hebben hoofdzakelijk in het teken gestaan van dit
mediationtraject. De curator zet zijn w erkzaamheden in het kader van dit
mediationtraject in de aankomende verslagperiode voort. (15)

07-01-2021
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.196,51

09-01-2020
11

€ 1.193,48

07-01-2021
15

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 144.655,39

12-06-2018
5

Toelichting
UW V heeft haar vordering (een tw eetal preferente) aangepast thans in totaal
groot € 144.655,39 (5)

Toelichting
De Belastingdienst heeft negen preferente vorderingen, in totaal groot €
183.315,00 (6)

11-09-2018
6

€ 190.767,71

09-07-2020
13

€ 190.271,00

07-01-2021
15

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

11-09-2018
6

17

12-12-2018
7

Toelichting
Abusievelijk is er in vorig faillissementsverslag een foutief aantal concurrente
vorderingen genoemd. Vooralsnog is het juiste aantal 17. (7)
18

12-03-2019
8

17

09-07-2020
13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 233.722,58

12-06-2018
5

Toelichting
Vooralsnog ingediend € 233.722,58 (5)

Toelichting
Vooralsnog ingediend € 233,722,58 (6)
€ 233.722,58

11-09-2018
6

12-12-2018
7

Toelichting
Inclusief voorlopig betw iste concurrente vordering: EUR 78.795,00. (7)
€ 267.471,56

12-03-2019
8

€ 188.676,56

09-07-2020
13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten: vervulling bestuurstaken en/of
overige rechtmatigheidskw esties;
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en
Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement (5).

12-06-2018
5

- Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten: vervulling bestuurstaken en/of
overige rechtmatigheidskw esties;
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en
Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement (6).

11-09-2018
6

- Afw ikkelen van de geconstateerde schaden naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek;
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en
- Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement. (7)

12-12-2018
7

- Afw ikkelen van de geconstateerde schaden naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek;
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en
- Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement (8).

12-03-2019
8

- Voltooien onderhandelingen naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek;
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en
- Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement (9).

11-06-2019
9

- Voltooien onderhandelingen naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek;
- gevolg geven aan resultaat (schikkings-)onderhandelingen (ook bij uitblijven
overeenstemming);
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en
- Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement (10).

09-10-2019
10

- Gevolg geven aan plan van aanpak voor de beoogde minnelijke
afw ikkeling/overige maatregelen rechtmatigheidsonderzoek;
- Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren; en
- Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement. (11)

09-01-2020
11

- Indienen van een verzoek bij de rechter-commissaris tot goedkeuring van
een bij het Ministerie van Justitie in te dienen aanvraag inzake de
Garantstellingsregeling Curatoren;
- Bij toestemming daarvoor van de rechter-commissaris: indienen van een
aanvraag inzake de Garantstellingsregeling Curatoren bij het Ministerie van
Justitie; en
- Bij verlening van de verzochte garantstelling: het entameren van een
mediation traject via het Mediationbureau van de Rechtbank Rotterdam. (12)

09-04-2020
12

- Bij verlening van de verzochte garantstelling: het entameren van een
mediation traject via het Mediationbureau van de Rechtbank Rotterdam. (13)

09-07-2020
13

- Mediation traject via het Mediationbureau van de Rechtbank Rotterdam. (14)

08-10-2020
14

- Voortzetting w erkzaamheden in het mediation traject via het
Mediationbureau van de Rechtbank Rotterdam. (15)

07-01-2021
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

07-01-2021
15

