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Algemene gegevens
Naam onderneming
Alpha Food & Flow er Packing B.V.

07-01-2021
1

Gegevens onderneming
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3089 TE) Rotterdam aan de
Heysekade 4, KvK-nummer 24246149.
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Activiteiten onderneming
SBI-code: 78201 – Uitzendbureaus. Uitzendbureau

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 3.592.155,00

€ 88.708,00

€ 502.478,00

2020

€ 749.149,00

€ -218.009,00

€ 91.395,00

2019

€ 1.211.298,00

€ 37.207,00

€ 331.283,00

Toelichting financiële gegevens

07-01-2021
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2018 en 2019 volgen uit de door de accountant
samengestelde (niet gecontroleerde) jaarrekeningen. De financiële gegevens
over 2020 volgen uit de administratie van de vennootschap.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
30

07-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 82.410,71

07-01-2021
1

€ 80.507,66

06-04-2021
2

€ 77.417,77

20-07-2021
3

Verslagperiode
van
8-12-2020

07-01-2021
1

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021

06-04-2021
2

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

20-07-2021
3

t/m
20-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 18 min

2

50 uur 0 min

3

6 uur 48 min

totaal

116 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte van 31 augustus 1988. Op datum
faillissement stond als bestuurder en enig aandeelhouder ingeschreven L.J.
van der Hout Beheer- en Management Maatschappij B.V. (KvK-nummer:
24246151). Middellijk bestuurder is de heer L.J. van der Hout. (1)

07-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend; geen.
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1.3 Verzekeringen
De vennootschap w as betrokken bij de gebruikelijke verzekeringen. De curator
heeft (w aar dat nodig w as) de verzekeringen laten beëindigen en aanspraak
gemaakt op de premiesrestituties. Er is een bedrag van EUR 21.870,93 aan
onder meer premierestituties en verzekeringsuitkeringen ontvangen op de
boedelrekening.
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1.4 Huur
De vennootschap huurde in het verleden een ruimte van het gelieerde
Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V. De bestuurder van de vennootschap
(eveneens middellijk bestuurder van Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V.) heeft
aan de curator bevestigd dat er per datum faillissement geen lopende
huurovereenkomst meer w as. (1)

07-01-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van de vennootschap heeft het volgende verklaard met
betrekking tot de oorzaken van het faillissement:
De vennootschap exploiteerde een uitzendbureau met (op datum faillissement)
circa 30 personeelsleden in dienst. In februari 2015 zou de bestuurder deze
personeelsleden (destijds 50) met de vennootschap hebben overgenomen
(overgang van onderneming) van één van haar opdrachtgevers.
De vennootschap zou (in 2020) uitsluitend zijn gebruikt voor de verloning. De
w erkzaamheden van het personeel zouden bestaan uit het verpakken van
bloemen.
In de periode vanaf februari 2015 tot en met 2019 zou de vennootschap haar
personeel rechtstreeks hebben uitgezonden aan één opdrachtgever (de
opdrachtgever w aarvan het personeel w as overgenomen. Dat gebeurde
destijds op basis van stuksprijzen. De overeenkomst met deze opdrachtgever
zou begin 2020 stilzw ijgend zijn verlengd voor de duur van 1 jaar. Er zou in
2020 voor zijn gekozen om het personeel van de vennootschap via het
gelieerde Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V. uit te zenden aan deze
opdrachtgever. In 2020 zou dat zijn gebeurd op uurbasis. De vennootschap
bracht hiervoor facturen in rekening bij Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V. die
op haar beurt deze facturen één op één in rekening zou hebben gebracht bij
de opdrachtgever.
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In 2020 zouden de (loon)kosten van de vennootschap per maand circa EUR
70.000-80.000 bedragen. De opbrengst zouden circa EUR 50.000 per maand
bedragen. Per maand zou in 2020 aldus een verlies zijn geleden van circa EUR
20.000 per maand. Dat verlies zou zijn ‘opgevangen’ door de aandeelhouder
(middels stortingen) die per datum faillissement een (rekeningcourant)vordering op de vennootschap zou hebben van circa EUR 120.000.
Eind november 2020 zou de opdrachtgever de opdracht aan de vennootschap,
althans Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V. hebben ingetrokken. Het personeel
zou sinds begin december 2020 thuis zitten. Met het w egvallen van deze
opdracht, zou het faillissement van AFFP onvermijdelijk zijn gew eest (er w as
maar één opdrachtgever), reden w aarom de aandeelhouders hebben besloten
tot het doen van eigen aangifte tot failliet verklaring.
De curator heeft de verklaringen van de bestuurder nog in onderzoek. (1)
Nog in onderzoek. (2)

06-04-2021
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De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond en heeft geen bijzonderheden aangetroffen. Uit het onderzoek
volgt dat de verklaringen van de bestuurder omtrent de oorzaken van het
faillissement lijken te kloppen. De door AFFP, althans door Agrarisch
Uitzendbureau Alpha B.V., voor 2021 geoffreerde tarieven w aren dermate
gestegen (namelijk een prijsstijging van ongeveer 25%) dat de enige
opdrachtgever de relatie heeft beëindigd per november 2020, althans niet
heeft voortgezet. De opdrachtgever heeft aan de curator bevestigd dat zij de
contractuele relatie niet heeft voortgezet met een aan AFFP gelieerde
vennootschap, maar dat zij bij een ander niet-gelieerd uitzendbureau
personeel inhuurt.
De curator heeft de gang van zaken rondom de opzegging c.q. beëindiging
van de contractuele relatie bestudeerd. De conclusie uit dit onderzoek is dat
er geen gronden zijn op basis w aarvan verondersteld kan w orden dat hier
onrechtmatige bew eegredenen aan de zijde van de bestuurder van AFFP aan
ten grondslag liggen. In de periode van 2015 tot en met 2019 heeft AFFP
haar personeel rechtstreeks aan de opdrachtgever hebben uitgezonden op
basis van stuksprijzen. Vanaf 2020 is het personeel aan de opdrachtgever
uitgezonden op uurbasis. De door AFFP, althans Agrarisch Uitzendbureau
Alpha B.V., geoffreerde uurtarieven zijn niet concurrerend genoeg gebleken,
reden w aarom de opdrachtgever met een ander uitzendbureau in zee is
gegaan. Door het ontbreken van vervangende opdrachten is de financiële
situatie onhoudbaar gew orden en w as het faillissement onvermijdelijk.
Ook heeft de curator de intercompany-transacties beoordeeld. Hieruit is
gebleken dat de door AFFP met Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V.
overeengekomen regeling op basis w aarvan het personeel intern w erd
uitgeleend toelaatbaar w as. De hiervoor in rekening gebrachte facturen zijn
steeds door Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V. betaald.
Naar de curator heeft beoordeeld klopt de door de bestuurder gegeven
verklaring voor de oorzaak van het faillissement en liggen er aan de oorzaak
van het faillissement geen onrechtmatige bew eegredenen ten grondslag.
Hiermee is het onderzoek van de curator naar de oorzaak van het
faillissement afgerond. (3)
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
30

07-01-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30

07-01-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-12-2020

30

totaal

30

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft – met machtiging van de RC – het ontslag van het personeel
aangezegd, contact opgenomen met het UW V en het personeel nader
geïnformeerd. (1)

07-01-2021
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De curator verw acht in de loop van de komende verslagperiode de
(boedel)vordering van het UW V. Zodra de curator die heeft ontvangen (en het
personeel daarmee de eindafrekening van het UW V heeft ontvangen), zal de
curator het personeel aanschrijven en verzoeken om eventuele (niet door het
UW V gedekte) vorderingen in te dienen. (2)

06-04-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen. (1)
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft onderzoek gedaan in het Kadaster. Daaruit is gebleken dat de
vennootschap geen onroerende zaken in eigendom had. (1)

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

07-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het kadaster. (1)

07-01-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen. (1)
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor de bedrijfsvoering van de vennootschap, w erd gebruik gemaakt van de
organisatie van het gelieerde Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V. Daarvoor
w erd maandelijks een vergoeding in rekening gebracht bij de vennootschap.
De vennootschap had zelf geen bedrijfsmiddelen in eigendom, doch enkel
personeel op de loonlijst staan. (1)

07-01-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing. (1)

07-01-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen. (1)

07-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen. (1)
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraad. Al het onderhanden w erk (dat w il zeggen; het
uitgeleende personeel tot en met eind november 2020) w as op datum
faillissement reeds gefactureerd aan het gelieerde Agrarisch Uitzendbureau
Alpha B.V. Er w as aldus geen sprake van ‘onderhanden w erk’. (1)

07-01-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft overleg gevoerd met Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V. en
de administratie nader onderzocht. (1)

3.8 Andere activa

07-01-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen. (1)
totaal

Toelichting andere activa
Vooralsnog zijn er geen andere activa aangetroffen.

07-01-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen. (1)

07-01-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

1 debiteur. (1)

€ 54.194,33

€ 54.194,33

totaal

€ 54.194,33

€ 54.194,33

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement stond één factuur open ad EUR 54.194,33. Het betreft
de factuur aan Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V. voor het uitlenen van
personeel over de periode tot en met november 2020. Op deze factuur rustte
een pandrecht van ABN AMRO Bank N.V.
De curator is in overleg gegaan met de bestuurder en de ABN over de lopende
kredietfaciliteit. De vennootschap w as (samen met de aan haar gelieerde
vennootschappen) onderdeel van die kredietfaciliteit. ABN heeft deze
kredietfaciliteit ten aanzien van alle kredietnemers opgezegd. De aan de
vennootschap gelieerde vennootschappen exploiteerde echter w instgevende
ondernemingen. Voor deze vennootschappen is een nieuw e kredietfaciliteit
afgesloten (de failliete vennootschap maakte daar geen onderdeel meer van
uit). Partijen (de bestuurder van de vennootschap (eveneens bestuurder van
de andere kredietnemers), ABN en de curator) zijn overeengekomen dat ABN
afstand zou doen van haar pandrecht op bovengenoemde factuur (onder meer
om te voorkomende dat eventuele intercompany regresvorderingen (tussen de
failliete vennootschap en de andere kredietnemers) zouden ontstaan.
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Agrarisch Uitzendbureau Alpha B.V. heeft de factuur inmiddels volledig voldaan;
voor 70% op de zakelijke rekening van de failliete vennootschap en voor 30%
op de G-rekening van de failliete vennootschap (dit i.v.m. de
inlenersaansprakelijkheid onder de W et Keten Aansprakelijkheid (W KA)).
Hiermee is de incasso afgerond. De opbrengst (althans 70% daarvan) is
inmiddels op de boedelrekening ontvangen. (1)
In de afgelopen verslagperiode is ook het deel dat op de G-rekening w as
geboekt (EUR 16.258,30) op de boedelrekening bijgeschreven. De
debiteurenincasso is daarmee afgerond. (2)

06-04-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en ABN. (1)

07-01-2021
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De curator heeft de debiteurenincasso afgerond. (2)

06-04-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap w as tezamen met de andere kredietnemers verbonden aan
een kredietfaciliteit. Verw ezen w ordt naar hetgeen hierboven staat vermeld.
I.v.m. de totstandkoming van een nieuw e kredietfaciliteit met de andere
kredietnemers (de failliete vennootschap is daar geen onderdeel meer van)
w aarmee de schuld aan ABN is geherfinancierd, bestaat er voor de failliete
vennootschap op dit moment geen schuld meer.
Op datum faillissement besloeg de zakelijke rekening van de vennootschap
een positief saldo van EUR 22.603,75. Dat saldo is inmiddels doorgestort naar
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de boedelrekening. (1)

5.2 Leasecontracten
Geen. (1)
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (1)
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5.4 Separatistenpositie
Zie hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (1)
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen. (1)
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5.6 Retentierechten
Geen. (1)
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5.7 Reclamerechten
Geen. (1)
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing. (1)
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gevoerd met ABN. (1)

07-01-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de vennootschap w aren reeds op datum faillissement
(althans per 1 december 2020 gestaakt). De curator heeft de activiteiten ook
niet meer opgestart c.q. voortgezet. (1)
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen. (1)
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de activiteiten van de vennootschap is niet mogelijk
gebleken. (1)
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen. (1)
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de digitale en fysieke administratie ontvangen en aan een
eerste onderzoek onderw orpen. (1)
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In onderzoek. (2)

06-04-2021
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek afgerond en is tot de conclusie gekomen dat er
geen gronden voor onbehoorlijk bestuur zijn. Zie hiervoor uitgebreider
paragraaf 1 van dit verslag. (3)

20-07-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2018 en 2019 zijn tijdig gedeponeerd. (1)

07-01-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de vennootschap w as enkel sprake van samengestelde
jaarrekeningen. Een controleverklaring van een accountant w as niet vereist en
een dergelijke controle heeft ook niet plaatsgevonden. (1)

07-01-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele volstortingsverplichting is reeds verjaard, reden w aarom de
curator dit onderzoek verder achterw ege laat. (1)
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. (1)

Toelichting
Nog in onderzoek. (2)
Nee

07-01-2021
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06-04-2021
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Toelichting
De curator is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van
onbehoorlijk bestuur. (3)

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-01-2021
1

Nee

20-07-2021
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Toelichting
De curator is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van paulianeus
handelen. (3)

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek. (1)

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek opgestart. (1)
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Afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
verder opgepakt. De curator verw acht in een volgend verslag zijn resultaten te
kunnen delen. (2)

06-04-2021
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Afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
verder opgepakt. De curator verw acht in een volgend verslag zijn resultaten
te kunnen delen. (2)
De curator heeft de administratie bestudeerd en de oorzaken naar het
faillissement onderzocht. Hieruit is niet van onbehoorlijk bestuur of
anderszins onrechtmatig handelen gebleken. Het rechtmatigheidsonderzoek
is hiermee afgerond. (3)

20-07-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

07-01-2021
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V. heeft een boedelvordering aangemeld voor het gebruik van
w w w .crediteurenlijst.nl. Het UW V zal een boedelvordering hebben voor de
overname van de loonbetalingsverplichting over de opzegtermijn van de
arbeidsovereenkomsten. (1)
€ 15,13

06-04-2021
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€ 154.141,22

20-07-2021
3

Toelichting
UW V boedelvordering ad € 154.141,22 (3)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

07-01-2021
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Toelichting
De fiscus heeft nog geen vorderingen ingediend. Uit de administratie per
datum faillissement blijkt van een fiscale schuld van circa EUR 70.000 (exclusief
een eventuele naheffingsaanslag omzetbelasting ex artikel 29 lid 7 W et OB).
(1)
€ 17.660,00

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-01-2021
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend. Het salaris van het personeel
w as tot en met november 2020 voldaan. Dat betekent dat het UW V in ieder
geval nog een vordering zal hebben uit hoofde van de overgenomen
loonbetalingsverplichting over de periode vanaf 1 december 2020 tot datum
faillissement. (1)
€ 50.306,83

20-07-2021
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Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ter hoogte van EUR 50.306,83
ingediend. (3)

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

07-01-2021
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Toelichting
Vooralsnog geen. (1)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

07-01-2021
1

Toelichting
Tot heden hebben drie schuldeisers hun vordering ingediend. De bij de curator
bekende schuldeisers zijn aangeschreven. (1)
5

06-04-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 176.968,54

07-01-2021
1

Toelichting
Dit betreft het bedrag dat tot heden is ingediend. Uit de administratie van de
vennootschap blijkt per datum faillissement van een concurrente schuldenlast
van circa EUR 215.000. (1)
€ 179.950,52

06-04-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. (1)

8.8 Werkzaamheden crediteuren

07-01-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de bij hem bekende schuldeisers aangeschreven. (1)
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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
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het onderzoek naar
de oorzaken van het faillissement en naar het rechtmatigheidsonderzoek. (1)
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De curator richt zich enkel nog op het rechtmatigheidsonderzoek en verw acht
dat onderzoek in de komende verslagperiode te kunnen afronden.. (2)
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De curator zal het faillissement voorbereiden voor afw ikkeling. (3)
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. De curator streeft naar een voortvarende afw ikkeling. (1)

07-01-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
20-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

20-07-2021
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Bijlagen
Bijlagen

