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2
08-04-2021
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17-11-2020

mr. W.M. de Vries
mr J.L. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Y! W erving & Selectie B.V.

28-12-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Y! W erving &
Selectie B.V. (hierna: "YW S"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 75011549, statutair gevestigd te Nieuw koop, vestigingsadres:
Schinkeldijkje 18 C, 1432 CE, Aalsmeer.

28-12-2020
1

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden of - achteraf - bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
Volgens informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
bestonden de activiteiten van YW S uit de w erving en selectie, alsmede het
detacheren van personeel.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens

28-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van YW S zijn -herhaaldelijk- door de curator
opgevraagd bij de bestuurders. Tot op heden heeft de curator de gevraagde
gegevens niet ontvangen.

28-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
er 9 w erkzame personen bij YW S.

28-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

28-12-2020
1

Verslagperiode
van
17-11-2020

28-12-2020
1

t/m
27-12-2020
van
28-12-2020

08-04-2021
2

t/m
7-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

93 uur 42 min

2

91 uur 36 min

totaal

185 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
YW S is op 3 juni 2019 opgericht. Sinds de oprichting is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volkby Holding B.V. enig
aandeelhouder en bestuurder van YW S. Bestuurders van Volkby Holding B.V.
zijn de heer Y. van den Braak en de heer B. Volkers.

28-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator heeft van de bestuurders nog geen opgave ontvangen van de
lopende procedures.

28-12-2020
1

In de afgelopen periode is gebleken dat er ten tijde van de uitspraak van het
faillissement diverse procedures aanhangig w aren jegens YW S. In een door
een (voormalig) w erknemer w egens niet-betaald salaris is op 26 november
2020 vonnis gew ezen door de Rechtbank Den Haag.
Een bij de Rechtbank Amsterdam aanhangige procedure w egens niet-betaald
salaris is vanw ege het uitsproken faillissement geschorst.
Voorts blijkt uit door crediteuren overgelegde stukken (vonnissen) dat er voor
datum faillissement diverse gerechtelijke procedures aanhangig zijn gew eest.

1.3 Verzekeringen
Tot op heden is niet gebleken van op naam van YW S lopende
verzekeringsovereenkomsten. Eventuele nog bestaande overeenkomsten
zullen - voor zover nog nodig - door de curator w orden beëindigd.

28-12-2020
1

1.4 Huur
Vooralsnog heeft de curator begrepen dat YW S ten tijde van de uitspraak van
het faillissement geen contractspartij is (gew eest) bij een huurovereenkomst
met betrekking tot de bedrijfslocatie aan het Schinkeldijkje 18 C te Aalsmeer.
De verhuurder heeft laten w eten dat de met Volkby Holding B.V. gesloten
huurovereenkomst is opgezegd en dat het gehuurde eind november 2020 is
opgeleverd.

28-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een w erknemer van YW S in verband met
het uitblijven van salarisbetalingen. Gevraagd naar de oorzaak van het
faillissement heeft bestuurder Van den Braak laten w eten dat er geen
w erknemers meer in dienst zijn van YW S. De uitzendkrachten zouden in dienst
zijn bij de zustervennootschap die deze activiteiten ontplooit, te w eten Y!
W erving & Selectie Flex B.V. Het kantoorpersoneel (5 personeelsleden) zou
sinds enkele maanden eveneens in dienst zijn bij laatstgenoemde
vennootschap. Voorts w as YW S nog in afw achting van de afw ikkeling van een
aanvraag op grond van de NOW -regeling. Ten slotte zou er volgens de
bestuurder een G-rekening zijn w aarop gelden staan die aan YW S toekomen.

28-12-2020
1

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.
Uit berichten die de curator hebben bereikt lijkt niet te volgen dat er ten tijde
van de uitspraak van het faillissement geen w erknemers meer in dienst
w aren bij YW S. De curator heeft vastgesteld dat het UW V de gelden in
verband met de NOW -regeling over de periode maart 2020 tot en met juni
2020 heeft uitgekeerd in de maanden april, mei, juni en juli. De
Belastingdienst heeft de curator laten w eten dat er op de G-rekening geen
bedragen staan die aan YW S zouden toekomen.

08-04-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator van de bestuurders geen
overzicht van in dienst (gew eest) zijnde w erknemers ontvangen van de
bestuurders. Eerst half december 2020 heeft de curator digitaal toegang
gekregen tot de personeelsadministratie. Deze is ogenschijnlijk niet bijgew erkt
en niet compleet.
Sinds de uitspraak van het faillissement hebben 17 (al dan niet voormalig)
w erknemers zich bij de curator gemeld in verband met niet-betaald loon,
vakantiegeld, vakantiedagen etc.
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator deze
w erknemers, voor zover nodig, ontslag aangezegd.

Toelichting
In de verslagperiode hebben zich nog 6 w erknemers bij de curator gemeld in
verband met loonvorderingen. De curator heeft deze w erknemers, voor zover
nodig, ontslag aangezegd.

28-12-2020
1

08-04-2021
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De vennootschap is op 3 juni 2019 opgericht. Het is de curator niet bekend
hoeveel w erknemers er in 2019 in dienst zijn gew eest bij YW S.

28-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-12-2020

6

Opzeggingen in de periode 25.12.20 tot 31.3.21

28-11-2020

17

Opzeggingen in de periode 24.11.2020 tot 24.12.2020

totaal

23

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met (advocaten van) w erknemers en
voormalig w erknemers; het opstellen van ontslagbrieven. Veelvuldig
telefonisch overleg en het doorgeleiden van informatie en stukken verkregen
van w erknemers aan het UW V.
De bestuurders hebben tot op heden geen w erknemersgegevens verstrekt
aan het UW V. Het afw ikkelen van de aanspraken op grond van de
loongarantieregeling w ordt daardoor ernstig bemoeilijkt en vertraagd.

28-12-2020
1

Correspondentie en telefonisch overleg met w erknemers, voormalig
w erknemers en het UW V. Ondanks toezeggingen van de bestuurders heeft
de curator geen personeelsadministratie ontvangen. Het UW V ondervindt
hiervan veel hinder bij het beoordelen van aanspraken op grond van de
loongarantieregeling.

08-04-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens informatie uit het Kadaster zijn er geen onroerende zaken op naam
van YW S geregistreerd.

28-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek register Kadaster.

28-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

computerapparatuur c.a.
beeldschermen
boormachine
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft tot op heden geen stukken of opgave ontvangen van de
bedrijfsmiddelen van YW S. Bestuurder Van den Braak heeft laten w eten dat
een (voormalig) w erknemer een laptop en een iPhone in bezit heeft. De curator
zal hier nader onderzoek naar doen.

28-12-2020
1

Kort voor de uitspraak van het faillissement is door een gerechtsdeurw aarder
uit kracht van de grosse van een vonnis diverse apparatuur in gerechtelijke
bew aring genomen. Deze apparatuur is in de verslagperiode door de curator
opgehaald bij de deurw aarder maar vertegenw oordigt, gelet op de
ouderdom en staat w aarin zij verkeert, nauw elijks tot geen w aarde.

08-04-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken.

28-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken en correspondentie.

28-12-2020
1

Correspondentie en overleg deurw aarder, ophalen apparatuur.

08-04-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Uit de aard van de bedrijfsactiviteiten is het niet w aarschijnlijk dat YW S over
voorraden beschikt(e). Zodra de curator de (financiële) administratie tot zijn
beschikking heeft, zal hij hier nader onderzoek naar doen.

28-12-2020
1

Er heeft een bespreking met bestuurder Van den Braak plaatsgevonden op het
kantoor van curator. Van den Braak heeft verklaard dat er met betrekking tot
YW S geen lopende opdrachten meer zijn.
De uitzendw erkzaamheden zouden volgens Van den Braak sinds enkele
maanden plaatsvinden vanuit de niet-gefailleerde zustervennootschap Y!
W erving & Selectie Flex B.V., een vennootschap w aarvan Volkby Holding B.V.
enig aandeelhouder en bestuurder is.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking bestuurder, correspondentie en telefonisch overleg.

28-12-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Volgens van de RDW verkregen informatie staat er sinds 4 januari 2020 een
voertuig (Opel Zafira) op naam van YW S geregistreerd. Bestuurder Van den
Braak heeft desgevraagd laten w eten dat dit voertuig vermist is. De curator is
in afw achting van de aangifte van vermissing.

28-12-2020
1

Zodra de curator de (financiële) administratie tot zijn beschikking heeft zal hij
onderzoek doen naar eventuele andere tot de boedel behorende activa.
De curator heeft bij diverse instanties melding gedaan van vermissing van
het op naam van YW S geregistreerde voertuig (Opel Zafira). De RDW heeft
laten w eten dat de aansprakelijkheid op 8 maart 2021 is geëindigd.

08-04-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking bestuurder; correspondentie RDW .

28-12-2020
1

Correspondentie diverse instanties.

08-04-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft de bestuurders verzocht om opgave te doen van de
openstaande debiteuren.
Zodra de curator de (financiële) administratie tot zijn beschikking heeft zal hij
onderzoek doen naar eventuele openstaande posten en, voor zover mogelijk,
overgaan tot incasso.
Voorts zal de curator onderzoek doen naar eventuele rekeningcourantverhoudingen tussen YW S en aan haar gelieerde partijen.

28-12-2020
1

De curator heeft de gevraagde informatie en administratie niet ontvangen en
is niet bekend met eventuele openstaande debiteurenposten. YW S heeft in
het verleden gebruik gemaakt van de diensten van factoringmaatschappijen.
Enkele maanden voor het faillissement heeft een factoringmaatschappij w aar
YW S tot dat moment zaken mee deed het contract met YW S beëindigd.
Vervolgens is een overeenkomst gesloten met een andere
factoringmaatschappij, maar die heeft uiteindelijk geen
(voorfinancierings)w erkzaamheden uitgevoerd.

08-04-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie.

28-12-2020
1

Correspondentie en telefonisch overleg.

08-04-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 9.500,00
Toelichting vordering van bank(en)
YW S hield bij KNAB betaal- en spaarrekeningen aan. Het tekort op de
bankrekeningen zou volgens KNAB € 9.500,= bedragen. De curator is nog in
afw achting van een exacte opgave van de vordering van KNAB.
Volgens bestuurder Van den Braak zou er een G-rekening bestaan ten aanzien
van YW S. Navraag bij de Belastingdienst heeft uitgew ezen dat er geen Grekening op naam van YW S is geregistreerd.

5.2 Leasecontracten

28-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
Tot op heden is niet gebleken van lopende leasecontracten.
De curator heeft begrepen dat er op de (voormalige) bedrijfslocatie een copier
aanw ezig w as die geleased w erd. Het is de curator niet duidelijk of het
leasecontract door YW S is afgesloten. Tot op heden heeft de leverancier van
copier zich niet bij de curator gemeld.

28-12-2020
1

De leverancier van de copier heeft contact opgenomen met de curator, die
haar heeft doorverw ezen naar de verhuurder van het pand w aarin ook YW S
w as gevestigd.

08-04-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
KNAB heeft geen melding gemaakt van verstrekte zekerheden.

28-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Tot op heden: niet van toepassing.

28-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

28-12-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden: niet van toepassing.

28-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden: niet van toepassing.

28-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

28-12-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven van reguliere banken.

28-12-2020
1

Correspondentie en telefonisch overleg.

08-04-2021
2

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

28-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

28-12-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft, ondanks herhaald verzoek daartoe, nog geen administratie
van YW S ontvangen. De curator heeft toegang tot de digitale (personeels)administratie verkregen. De administratie w aartoe de curator toegang heeft,
is ogenschijnlijk niet bijgew erkt en evenmin compleet.
Zodra de curator de volledige administratie tot zijn beschikking heeft, zal hij
deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader
onderzoeken.

28-12-2020
1

Recent heeft de curator, na een aanw ijzing van een voormalig w erknemer,
administratieve stukken aangetroffen in een bedrijfslocatie die in gebruik is
(gew eest) bij vennootschappen die zijn gelieerd aan YW S en/of (een van)
haar bestuurders. Het betreft enkele ordners en losse stukken; van een
geordende administratie is geen sprake.

08-04-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel verkregen
informatie hebben er geen deponeringen plaatsgevonden.
In de oprichtingsakte van 3 juni 2019 is vermeld dat het eerste boekjaar van
de vennootschap eindigt op 31 december 2019.

28-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, aangezien er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd.

28-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bedraagt het
geplaatste aandelenkapitaal € 100. Het gestorte kapitaal bedraagt € 0.
In de oprichtingsakte is vermeld dat is bedongen dat het nominale bedrag niet
bij het nemen van de aandelen hoeft te w orden gestort, maar uiterlijk op 1 juli
2019.

28-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

28-12-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-12-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

28-12-2020
1

In verband met het niet voldoen aan de informatieplicht heeft de rechtbank
de bestuurders opgeroepen voor verhoor bij de rechter-commissaris. De
bestuurders zijn zonder opgaaf van redenen niet verschenen op de zitting
van 22 januari 2021 en hebben sindsdien niet meer van zich laten horen.
Onder meer gelet op het niet voldoen aan de inlichtingenplicht heeft de
curator in overleg met de rechter-commissaris melding gedaan van
faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

08-04-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking bestuurder, telefonisch overleg en correspondentie bestuurder,
onderzoek registers.

28-12-2020
1

Telefonisch overleg en correspondentie bestuurder en rechter-commissaris,
onderzoek stukken, melding faillissementsfraude.

08-04-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (online crediteurenadministratie): € 102,58 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (online crediteurenadministratie): € 139,15 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.

28-12-2020
1

08-04-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 684.663,00

28-12-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen aangemeld:
Omzetbelasting 3e kw artaal 2019 t/m 3e kw artaal 2020: € 193.907,=
Loonheffing augustus 2019 t/m periode 10 van 2020: € 443.676,=
Motorrijtuigenbelasting € 407,=
Kosten en rente tot datum faillissement: € 46.673,=.
De Belastingdienst heeft laten w eten dat de laatste ingediende aangifte
loonheffing de periode december 2019 betrof. Het leeuw endeel van de
vordering ten aanzien van Loonheffing betreft ambtshalve opgelegde
aanslagen naar schatting en boetes w egens het niet doen van aangifte.
€ 814.554,00

08-04-2021
2

Toelichting
In de verslagperiode zijn door de Belastingdienst aanvullende vorderingen
omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting ingediend. Tegen de
ambtshalve naheffingsaanslagen die zien op de periode vanaf uitspraak
faillissement heeft de curator bezw aar gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen aangemeld.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-12-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 131.526,98

28-12-2020
1

Toelichting
Door 14 w erknemers ingediende vorderingen in verband met achterstallig loon,
vakantiegeld, vakantiedagen, proceskostenveroordelingen etc.
Een ingediende vordering ten aanzien van transitievergoeding e.d. is als
voorlopig betw ist genoteerd.
€ 137.797,46

08-04-2021
2

Toelichting
Thans is door 19 w erknemers een vordering ingediend in verband met nietbetaalde loonaanspraken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

28-12-2020
1

Toelichting
De curator heeft nog geen crediteurenlijst van de bestuurders ontvangen.
Inmiddels hebben 18 concurrente crediteuren eigener bew eging hun
vorderingen bij de curator ingediend.
25

08-04-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 110.205,47

28-12-2020
1

€ 134.485,79

08-04-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement afgew ikkeld zal kunnen w orden.

28-12-2020
1

Bij ongew ijzigde omstandigheden zal er geen uitkering aan de crediteuren
gedaan kunnen w orden.

08-04-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .ClaimsAgent.nl. Crediteuren
w aarvan adresgegevens bekend zijn, zullen w orden aangeschreven met het
verzoek hun vordering(en) digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich
bij de curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier
w orden ingevoerd.
Correspondentie, telefonisch contact en het administreren van vorderingen.

28-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Zie paragraaf 1.4. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures
aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.

28-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op het verkrijgen van de
financiële- en personeelsadministratie, onderzoek naar activa, debiteuren en
rekening-courantvorderingen. Zodra de administratie is ontvangen, zal de
curator aanvangen met het onderzoek daarvan, het rechtmatigheidsonderzoek
alsmede het inventariseren van de schuldenlast.

28-12-2020
1

De curator is in afw achting van een reactie van het Centraal Meldpunt
Faillissementsfraude. Voorts zal de curator een inventarisatie maken van de
veiliggestelde stukken.

08-04-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-10-2021

08-04-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking met bestuurder, correspondentie en telefonisch overleg, onderzoek
registers en verslaglegging.

28-12-2020
1

Correspondentie en telefonisch overleg en verslaglegging.

08-04-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

