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Algemene gegevens
Naam onderneming
Care Flex Services B.V.

02-07-2020
1

Gegevens onderneming
Strevelsw eg 740
3083 AT Rotterdam

02-07-2020
1

Kvk: 66416930
http://w w w .careflexbv.com/

Activiteiten onderneming
Uitzendbureau met een focus op de agrarische sector.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 2.070.147,88

€ -18.719,01

€ 313.509,24

2017

€ 1.222.804,18

€ -40.915,12

€ 215.578,25

2019

€ 1.265.478,89

€ -88.440,60

€ 229.455,53

€ -3.178,31

€ 77.133,52

2020

02-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Ondanks dat aan de administrateur van Care Flex Services B.V. meermaals is
verzocht de administratie aan te leveren, is deze tot op heden nog niet
ontvangen.

02-07-2020
1

De administratie is tot op heden slechts gedeeltelijk aangeleverd. De cijfers
2020 hebben betrekking op de periode tot 26 maart 2020.

01-10-2020
2

De curator heeft begrepen dat hij inmiddels de volledige administratie die
beschikbaar is heeft ontvangen.

07-01-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

02-07-2020
1

Toelichting
Eind 2019 zouden er nog 4 personeelsleden (niet zijnde uitzendkrachten) in
dienst gew eest zijn. Ten tijde van het faillissement zouden er geen
w erknemers meer in dienst zijn gew eest.

Boedelsaldo
€ 0,00

02-07-2020
1

€ 4.891,11

01-10-2020
2

Verslagperiode
van
2-6-2020

02-07-2020
1

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020

01-10-2020
2

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

07-01-2021
3

t/m
6-1-2021
van
7-1-2021
t/m
6-4-2021

Bestede uren

07-04-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 12 min

2

18 uur 18 min

3

8 uur 36 min

4

5 uur 24 min

totaal

42 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De uren gedurende de afgelopen verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan
inventarisatie van het faillissement.

02-07-2020
1

De uren gedurende de afgelopen verslagperiode zijn eveneens voornamelijk
besteed aan inventarisatie van het faillissement.

01-10-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Uit de gegevens van de KvK blijkt dat Care Beheer B.V. de bestuurder en enig
aandeelhouder van Care Flex Services B.V. is. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Care Beheer B.V. is de heer M. (Moustapha) Azor.

02-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is geïnformeerd dat enkele voormalige uitzendkrachten een
procedure tegen Care Flex Services B.V. zouden zijn gestart. Zij zouden te
w einig loon hebben ontvangen. De curator heeft de betreffende documentatie
opgevraagd, maar heeft deze tot op heden niet ontvangen.

02-07-2020
1

De curator heeft de opgevraagde gegevens, ondanks verschillende
herinneringen, nog niet ontvangen.

01-10-2020
2

1.3 Verzekeringen
De curator heeft navraag gedaan bij de heer Azor of er lopende verzekeringen
zijn, maar tot op heden heeft hij nog geen antw oord gekregen.

1.4 Huur

02-07-2020
1

1.4 Huur
Care Flex huurde een kantoorruimte aan het adres Strevelsw eg 740 te
Rotterdam. De huurprijs per jaar bedroeg bij aanvang van de
huurovereenkomst EUR 22.800,-

02-07-2020
1

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as de kantoorruimte
feitelijk al niet meer in gebruik. Bij een bezoek aan adres constateerde de
curator dat de ruimte ook al - zo goed als - leeg w as.
De Curator heeft de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw opgezegd.
De kantoorruimte is door de curator opgeleverd aan de verhuurder.

01-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
In een gesprek tussen de curator, de heer Azor en de heer J. W esthoeve w erkzaam bij W est Advies te Middelharnis, de administrateur van de
vennootschap - is aan de curator te kennen gegeven dat het faillissement zou
zijn veroorzaakt doordat de marges in de uitzendbranche te laag zouden zijn
gew eest. Hierdoor kon Care Flex Services B.V. onvoldoende marge halen om
haar kosten te kunnen dekken. Deze problemen zouden zich vanaf begin 2019
hebben voorgedaan.
De activiteiten van de vennootschap zouden sinds eind november 2019 voor
het grootste deel al zijn beëindigd.
Overigens heeft de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) kort
voor het faillissement een schadevergoeding van EUR 100.000 aan Flex Care
Services opgelegd. De reden daarvoor is dat Care Flex Services niet
meew erkte aan een verzoek van SNCU om onderzoek naar de administratie
van Care Flex Services te doen. SNCU w enste dit onderzoek te doen omdat er
volgens haar een gegrond vermoeden bestond dat Care Flex Services de CAO
voor uitzendkrachten en/of het Pensioenreglement StiPP niet correct uitvoerde.
Gelet op het hetgeen in het gesprek dat de curator voerde met de heer Azor
en de heer W esthoeve aan de curator is medegedeeld vermoedt de curator
dat dit vermoeden van SNCU correct w as. Uit het gesprek bleek dat
uitzendkrachten niet altijd hun vakantiegeld en overuren betaald kregen. Door
dit niet te betalen heeft Care Flex Services - zo begreep de curator - haar
hoofd langer boven w ater kunnen houden.
Gevraagd naar de reden w aarom het eigen faillissement niet w as aangevraagd
w erd te kennen gegeven dat tijdgebrek van de heer Azor daaraan in de w eg
heeft gestaan.

02-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er volgens de heer Azor geen personeel
meer in dienst.

02-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

02-07-2020
1

Toelichting
Eind 2019 zouden er 4 personeelsleden (niet zijnde uitzendkrachten) in dienst
gew eest zijn. Allen zouden reeds ruim voor het faillissement uit dienst
getreden zijn.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator is niet bekend met onroerende zaken op naam van Care Flex
Services B.V.

02-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

02-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Ford Transit

€ 750,00

€ 750,00

totaal

€ 750,00

€ 750,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de gehuurde kantoorruimte nog enkele enkele bureaus en
stoelen aangetroffen. Voorts is er sprake van een voertuig dat in eigendom is.

02-07-2020
1

Overigens is ten behoeve van de financier van Care Flex Services - ING Bank een pandrecht op voornoemde zaken gevestigd.
Gelet op de omvang en staat van de aangetroffen kantoorinventaris schatte
de curator in dat dit niet rendabel te gelde gemaakt kon w orden. Daarom heeft
de curator met de verhuurder afgesproken dat deze zaken aan de verhuurder
zullen verblijven, althans dat de verhuurder deze zaken zou verw ijderen.

01-10-2020
2

Het voertuig is verkocht door de curator voor een bedrag van EUR 750,- excl.
btw . Uit hoofde van de met de pandhouder gemaakte afspraken over de
boedelbijdrage, is de verkoopprijs in het geheel aan de boedel toegekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing op de aangetroffen
inventaris in de gehuurde kantoorruimte.

02-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoopactiviteiten voertuig.

01-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten lagen reeds stil voordat het faillissement w erd uitgesproken. Er
is derhalve geen sprake van onderhanden w erk.

02-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend met andere activa van Care Flex Services B.V.

3.9 Werkzaamheden andere activa

02-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Tijdens het gesprek met de heer Azor is de curator geïnformeerd dat er
mogelijk nog enkele openstaande debiteuren zouden zijn. De curator heeft ondanks navraag daarover en verzending van verschillende herinneringen - tot
op heden hierover nog geen nadere informatie ontvangen.

02-07-2020
1

Overigens is ten behoeve van de financier van Care Flex Services - ING Bank een pandrecht op alle vorderingen gevestigd.
Tot op heden is nog geen debiteurenlijst ontvangen.

01-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 77.632,32

02-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Care Flex Services had bij ING een rekening-courant krediet van maximaal EUR
80.000. Op 22 juli 2019 is het krediet verhoogd van EUR 40.000 naar EUR
80.000. Vanaf 1 februari 2020 nam het krediet maandelijks een bedrag van
EUR 1.482 af.

5.2 Leasecontracten
Medio 2019 is door Care Flex Services een financial lease overeenkomst
gesloten w aarbij een Mercedes GLE Klasse met bouw jaar 2018 met een
aankoopprijs van EUR 62.500 w erd geleased. De leasemaatschappij heeft het
voertuig inmiddels teruggevorderd.

02-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In verband met het verstrekte rekening-courant krediet zijn door Care Flex
Services B.V. ten behoeve van ING pandrechten gevestigd op de bedrijfsactiva
alsmede op de debiteuren. Voorts heeft de heer Azor zich persoonlijk borg
gesteld voor een een bedrag van EUR 75.000.

5.4 Separatistenpositie

02-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Vesting Finance heeft zich namens ING gemeld en een beroep op het
bedongen pandrecht gedaan.

02-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

02-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op een retentierecht
hebben gedaan.

02-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op het
recht van reclame.

02-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de faillietverklaring lagen de activiteiten reeds geruime tijd stil.
De onderneming is derhalve niet voortgezet.

02-07-2020
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 de boekhouding opgevraagd, maar nog niet alle relevante
stukken ontvangen. De curator heeft uit het gesprek met de heer Azor en de
heer W esthoeve begrepen dat ten tijd van het faillissement de jaarrekening
2016/17 nog niet w as afgerond.

02-07-2020
1

De boekhouding is deels ontvangen. Ontbrekende stukken zijn (w ederom)
opgevraagd.

01-10-2020
2

Het is de curator gebleken dat essentiële onderdelen van de boekhouding niet
voorhanden zijn. De curator is derhalve van mening dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan.

07-01-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd door Care Flex Services.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

02-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

02-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de akte van oprichting blijkt dat ten tijde van oprichting nog niet w as
voldaan aan de stortingsverplichting van EUR 5.000,- De curator heeft
gevraagd om aan te tonen dat deze verplichting nadien is voldaan. Tot op
heden heeft de curator deze bevestiging nog niet ontvangen. Indien deze
bevestiging niet w ordt ontvangen, zal hij de aandeelhouder aanspreken om
alsnog aan deze verplichting te voldoen.

02-07-2020
1

Tot op heden is aan de curator nog geen bew ijs verstrekt dat voldaan is aan
de stortingsverplichting. De curator heeft de aandeelhouder derhalve verzocht
de aandelen alsnog vol te storten door overmaking van EUR 5.000 aan de
boedel. Hieraan is nog niet voldaan.

01-10-2020
2

De aandeelhouder heeft stukken toegestuurd w aaruit zou blijken dat is
voldaan is aan de stortingsverplichting. De Curator is het daar niet mee eens
en heeft de aandeelhouder aangemaand alsnog te voldoen aan de
stortingsverplichting.

07-01-2021
3

Er is niet voldaan aan de aanmaning. De curator beraad zich op dit punt.

07-04-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Gelet op het gebrek aan informatie tot op heden is een oordeel op dit punt
(nog) niet mogelijk.
Ja

02-07-2020
1

07-01-2021
3

Toelichting
Gelet op het ontbreken van een deugdelijke administratie en het niet voldoen
aan de deponeringsplicht is de curator van mening dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur. De curator zal deze bevindingen nog delen met de
bestuurder om de bestuurder de kans te geven het vermoeden te w eerleggen
dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-07-2020
1

In onderzoek

07-01-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Gelet op het gebrek aan informatie tot op heden is een oordeel op dit punt
(nog) niet mogelijk.

02-07-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

02-07-2020
1

€ 4.704,17

01-10-2020
2

Toelichting
Vordering van de verhuurder

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.296,00

02-07-2020
1

Toelichting
De vordering van de fiscus betreft achterstallige motorrijtuigenbelasting,
omzetbelasting en loonheffing.
€ 11.528,00

01-10-2020
2

Toelichting
MRB: EUR 8.099
OB: EUR 218
LH: EUR 3.211
€ 23.166,00

07-01-2021
3

Toelichting
MRB: EUR 8.099
OB: EUR 9.556
OB artikel 29: 2.300
LH: EUR 3.211

8.3 Pref. vord. UWV
€ 650,45

02-07-2020
1

€ 1.487,68

07-04-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

02-07-2020
1

Toelichting

€ 8.006,06

01-10-2020
2

Toelichting
Dit betreft vorderingen van tw ee voormalig w erknemers.
€ 8.000,06

07-01-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

02-07-2020
1

9

01-10-2020
2

11

07-01-2021
3

13

07-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 271.867,54

02-07-2020
1

Toelichting
EUR 100.000 van dit bedrag betreft een schadevergoedingsvordering van
SNCU in verband met het niet meew erken aan het door SNCU geëntameerde
onderzoek of Care Flex Services w el aan de CAO en/of het
pensioenregelement voldeed. Daarnaast zijn er grote vorderingen van tw ee
leasemaatschappijen alsmede de vordering van de bank.
€ 345.328,52

01-10-2020
2

€ 328.958,79

07-01-2021
3

€ 330.787,19

07-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Er zouden enkele (voormalige) uitzendkrachten een procedure tegen Care Flex
Services zijn gestart in verband met onvolledige betaling van verschuldigd
loon. De curator heeft hierover informatie opgevraagd, maar tot op heden nog
niet ontvangen.

02-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Onbekend.

02-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

02-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode proberen de administratie te
bemachtigen en deze te onderzoeken. Voorts zal de curator zich richten op het
te gelde maken van de aangetroffen inventaris. Ook zal hij met de pandhouder
overeenstemming proberen te bereiken over de w ijze w aarop het pandrecht
op het aangetroffen voertuig zal w orden afgehandeld.

02-07-2020
1

De curator zal proberen de resterende administratie te bemachtigen en het
rechtmatigheidsonderzoek starten.

01-10-2020
2

Aanschrijven bestuurder inzake geconstateerd onbehoorlijk bestuur in verband
met de incomplete administratie en niet naleven deponeringsplicht.

07-01-2021
3

Aanschrijven bestuurder inzake geconstateerd onbehoorlijk bestuur in
verband met de incomplete administratie en niet naleven deponeringsplicht.

07-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

07-04-2021
4

