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2
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R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr J.M. van der Wulp

Algemene gegevens
Naam onderneming
SanBak Personeel B.V.

04-02-2022
1

Gegevens onderneming
SanBak Personeel B.V. is gevestigd aan de Oostzanddijk 14 W INK te (3221 AL)
Hellevoetsluis.

04-02-2022
1

Activiteiten onderneming
Op 18 maart 2021 is SanBak Personeel B.V. opgericht. Als bedrijfsomschrijving
is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeld: “Uitleenbureau: Het
detacheren van personeel”.

04-02-2022
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn bij de bestuurders van SanBak Personeel B.V.
opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-02-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
25

04-02-2022
1

Toelichting
Desgevraagd liet de heer Van Oyen (één van de tw ee directeuren) w eten, dat
alle w erknemers tot en met oktober zijn betaald. De curator zal dat nader
onderzoeken.

Boedelsaldo
€ 0,00

04-02-2022
1

Verslagperiode
van
6-1-2022

04-02-2022
1

t/m
4-2-2022
van
5-2-2022

03-05-2022
2

t/m
2-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 24 min

2

28 uur 48 min

totaal

42 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de periode 6 januari t/m 28 januari 2022 zijn 5 uren en 24 minuten besteed
door de curator, 6 uur en 24 minuten door een medew erker van de curator en
1 uur en 36 minuten door de faillissementsmedew erker.

04-02-2022
1

In de periode 29 januari t/m 25 april 2022 zijn 7 uren besteed door de
curator, 21 uur en 18 minuten door een kantoorgenoot van de curator (mr.
S.T. van Gestel) en 30 minuten door de faillissementsmedew erker. De meeste
uren zijn besteed aan het contact zoeken met de heer Bakker, de bestuurder
die de administratie van de vennootschap verzorgde. Via e-mails,
aangetekende brieven en w hatsappberichten is de heer Bakker geïnformeerd
over het faillissement en heeft de curator de bestuurder verzocht de
administratie van de gefailleerde vennootschap ter beschikking te stellen.
Aangezien niets van de heer Bakker is vernomen, is de rechter-commissaris
gevraagd een datum vast te stellen voor een faillissementsverhoor.

03-05-2022
2

Het faillissementsverhoor heeft op vrijdag 25 maart 2022 plaatsgevonden. De
heer Bakker is niet verschenen. De heer Van Oyen, medebestuurder van de
gefailleerde vennootschap, is w el verschenen. Na het faillissementsverhoor is
aan de heer Bakker een afschrift van het proces-verbaal per aangetekende
brief toegezonden, met daarin nogmaals het verzoek contact op te nemen.
Voor ontvangst van de aangetekende brieven is getekend, desondanks blijft
ieder contact met de heer Bakker uit.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in het vermogen van SanBak Personeel w orden (ieder voor 50%)
gehouden door San Invest B.V. en HB Management Solutions Holding B.V. Deze
vennootschappen staan ook ingeschreven als bestuurder. Enig
aandeelhouders en bestuurders van San Invest B.V. en HB Management
Solutions Holding B.V. zijn (resp. de heren S. van Oyen (San Invest B.V.) en H.
Bakker (HB Management Solutions Holding B.V.).

04-02-2022
1

De curator heeft een gesprek gehad met Van Oyen. Hij heeft laten w eten, dat
hij uitvoerend directeur w as en dat de heer Bakker de administratie verzorgde.
De curator heeft de heer Bakker nog niet gesproken.

1.2 Lopende procedures
De curator zal onderzoeken of er sprake is van lopende procedures.

04-02-2022
1

1.3 Verzekeringen
Een overzicht van lopende verzekeringen is opgevraagd. Lopende
verzekeringen zullen voor – zover w enselijk – w orden beëindigd. Niet bekend
is of de opzegging van verzekeringen tot premierestituties zal leiden.

1.4 Huur

04-02-2022
1

1.4 Huur
Voor zover bekend is er geen huurovereenkomst gesloten. Van Oyen heeft
aangegeven dat Bakker de administratie vanuit huis verzorgde en dat het
personeel te w erk gesteld w erd bij een tw eetal ondernemingen die gevestigd
zijn op het vestigingsadres van curanda. De curator zal dat nader
onderzoeken.

04-02-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Desgevraagd liet Van Oyen w eten de voornaamste oorzaak van het
faillissement is dat de marge op het personeel te klein w as om de kosten van
de onderneming te kunnen betalen, zulks in combinatie met de maatregelen
die door COVID 19 van overheidsw ege w erden voorgeschreven. Curanda kon
bovendien geen aanspraak maken op compensatieregelingen. De exploitatie
van de onderneming w as ten tijde van het faillissement reeds enige tijd
gestaakt in verband met de COVID-maatregelen.

04-02-2022
1

Juist voorafgaand aan COVID-maatregelen is nog w el een aantal
personeelsleden ingeroosterd, omdat er nog een mogelijkheid w as voor het
afhalen van maaltijden. Vanaf half december 2021 is SanBak Personeel B.V.
hiermee gestopt.
Het faillissement van SanBak Personeel B.V. is aangevraagd door tw ee
personeelsleden in verband met achterstallig loon.
De curator zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van dit
faillissement.
De curator heeft geen inzicht in de rechten en verplichtingen van de
vennootschap in de periode dat deze vennootschap nog actief w as. De
bestuurders hebben geen stukken overhandigd, w aaruit de activiteiten van
de vennootschap blijken die in het verleden hebben plaatsgevonden. De
oorzaak van het faillissement, zoals in de eerste verslagperiode uiteengezet,
kan de curator niet verifiëren, omdat hij niet over enige gegevens beschikt.
De curator zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van dit
faillissement en trachten in contact te komen met de heer Bakker.

03-05-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

04-02-2022
1

Toelichting
22 w erknemers hadden een 0-uren contract. Drie w erknemers w aren in vaste
dienst en hadden een contract voor 24 uur per w eek. Aan alle personeelsleden
is ontslag aangezegd, voor zover dat rechtens vereist w as. De
personeelsleden zullen in contact w orden gebracht met UW V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
04-02-2022
1

Toelichting
De vennootschap is eerst in 2021 opgericht.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-1-2022

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
4 uur en 42 minuten

04-02-2022
1

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
Er is geen sprake van onderhanden w erk en er zijn geen voorraden
aangetroffen.

04-02-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Sous vide kookpan
Laptop
totaal

Toelichting andere activa
Eén w erknemer is in het bezit van bedrijfskleding, een laptop, alsmede een
sous vide kookpan. Volgens Van Oyen zijn dit eigendommen van de
vennootschap. De curator zal de betreffende w erknemer vragen de
bedrijfskleding en de apparatuur af te geven aan de curator.

04-02-2022
1

De betreffende w erknemer heeft de navolgende eigendommen van de
gefailleerde vennootschap ingeleverd: 4 koksjassen, 1 sleutelbos, 1 regenjas
en 1 laptop van het merk HP. De w erknemer heeft geen andere
eigendommen van de gefailleerde vennootschap in zijn bezit.

03-05-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van Van Oyen zijn er op datum faillissement geen debiteuren.
De curator zal dat nader onderzoeken.

04-02-2022
1

Nog niet gebleken van vorderingen op derden.

03-05-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

04-02-2022
1

Er is een bankrekening bij de ING Bank. Deze rekening is geblokkeerd en de
bankafschriften zijn opgevraagd.

Toelichting vordering van bank(en)

03-05-2022
2

ING Bank heeft de bankafschriften verstrekt. De curator zal de
bankafschriften nader onderzoeken.

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
48 minuten

04-02-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

03-05-2022
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

03-05-2022
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er zijn geen financiële gegevens bekend, aangezien er nog geen contact is
gew eest met de heer Bakker, de bestuurder die verantw oordelijk is voor de
administratie van de vennootschap. Als hij niet reageert zal hij voor een
faillissementsverhoor w orden opgeroepen.

04-02-2022
1

De heer Bakker is opgeroepen voor een faillissementsverhoor op vrijdag 25
maart 2022. De heer Bakker is niet verschenen. De heer Van Oyen is w el
verschenen, maar beschikt niet over enige administratie c.q. stukken en
bescheiden.

03-05-2022
2

Het proces-verbaal van het faillissementsverhoor is aangetekend naar de
heer Bakker verzonden. Er is voor ontvangst getekend.
Tot op heden heeft de curator geen financiële gegevens van de bestuurders
mogen ontvangen, ondanks herhaalde schriftelijke verzoeken. De curator zal
trachten in contact te komen met de heer Bakker. In het volgende verslag

w ordt hierop teruggekomen.

7.2 Depot jaarrekeningen
Aangezien de vennootschap in 2021 is opgericht is er nog geen jaarrekening
opgesteld.

04-02-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-02-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

04-02-2022
1

Nu de vennootschap in 2021 is opgericht is het gebruikelijke onderzoek naar
de volstortingsplicht door de directie sinds de inw erkingtreding van de W et
Flex B.V. niet meer relevant.

03-05-2022
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-02-2022
1

In onderzoek.

Toelichting

03-05-2022
2

De curator kan geen onderzoek doen naar de administratie van curanda.
Aangezien nu nog niet duidelijk is dat is voldaan aan de boekhoudplicht is de
curator van mening dat het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen
uit artikel 2:10 BW , w aardoor het zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en
vermoed w ordt dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting

04-02-2022
1
03-05-2022
2

Tot dit verslag is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal het bestuur aansprakelijk stellen voor het tekort in het
faillissement.

03-05-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
5 uur en 24 minuten.

03-05-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

03-05-2022
2

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.387,00

04-02-2022
1

Toelichting
Het betreft vorderingen met betrekking tot omzetbelasting en loonheffing.

€ 10.605,00

03-05-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

03-05-2022
2

De curator verw acht een vordering van het UW V. Het UW V heeft nog geen
vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

03-05-2022
2

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

03-05-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor nu niet aan de orde.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

03-05-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de w erknemer vragen de eigendommen van curanda af te
geven. Daarnaast zal getracht w orden contact te krijgen met de heer Bakker,
omdat hij over de administratie van SanBank Personeel beschikt. Vooral is van
belang dat op korte termijn de loonadministratie w ordt overhandigd. Als de
heer Bakker niet reageert zal hij w orden opgeroepen voor een
faillissementsverhoor.

04-02-2022
1

De inspanningen van de curator zijn gericht op het verkrijgen van de
benodigde informatie c.q. stukken en bescheiden. Volgens de heer Van Oyen
kan alleen de heer Bakker deze informatie c.q. stukken en bescheiden
verstrekken. De curator zal trachten in contact te komen met de heer Bakker.

03-05-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan w orden afgew ikkeld.

04-02-2022
1

Het is niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan w orden afgew ikkeld.

03-05-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
3-8-2022

03-05-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
4 uur en 24 minuten.

Bijlagen
Bijlagen

03-05-2022
2

