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Algemene gegevens
Naam onderneming
Uforces B.V.

Gegevens onderneming

14-11-2019
1

Gegevens onderneming
Uforces B.V., nader: "failliet", w erd bij akte d.d. 27 december 2017 opgericht en
op dezelfde datum ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 70412650. Tot 18 april 2018 w aren N.J. Bakker
Holding B.V. en Marko Loojenga gezamenlijk bestuurder. Van 18 april 2019 tot
23 mei 2019 w aren N.J. Bakker Holding B.V. en Madmack B.V. (beheerst door
de heer Loojenga) bestuurders. Op 23 mei 2019 heeft N.J. Bakker Holding B.V.
zich uitgeschreven als bestuurder van de vennootschap. De heer Bakker en de
heer Loojenga zijn vanaf datum oprichting tot 23 mei 2019 gezamenlijk
(middellijk) bestuurder gew eest van de onderneming.

14-11-2019
1

Het w as de bedoeling dat failliet zou gaan fungeren als uitzendbureau, w aarbij
zij met name arbeiders van Oost-Europese afkomst inhuurde en uitzond aan
Nederlandse bedrijven met de focus op de bouw . De heer Bakker zou de
administratie verrichten en de heer Loojenga zou - gezien zijn ervaring in de
uitzendbranche – zich focussen op de dagelijkse leiding, bestaande uit het
w erven en uitzenden van personeel.
Failliet w erd gevestigd in het pand aan Energiew eg 17 te Huizen, w elk pand
(indirect) eigendom w as van de heer Bakker. Een huurovereenkomst ter zake
is nimmer overeengekomen en het gebruik zou zich louter beperkt hebben tot
het gebruik van één ruimte als kantoor.
Ondanks de bedoeling om als uitzendbureau te fungeren, heeft failliet een
tw eetal bouw projecten aangenomen. Later zouden deze bouw projecten zijn
overgenomen door een aan één van de bestuurders gelieerde vennootschap.
Er bestond onenigheid tussen het bestuur over de verdeling van de kosten en
de opbrengsten en failliet kw am daardoor in zw aar w eer te verkeren. Vanaf
juni 2019 zijn de activiteiten van failliet gestaakt, er bestonden echter nog w el
schulden.
Het faillissement is aangevraagd door Perspecto LT, een Litouw se
vennootschap die personeel aanleverde bij failliet. Doordat haar facturen niet
w erden voldaan, heeft de vennootschap op 4 september 2019 het
faillissement heeft aangevraagd.

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel:
"SBI-code: 7830 - Payrolling (personeelsbeheer)
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus, detacheringsbureau, payrolling,
arbeidsbemiddeling, personeelsbeheer, het plaatsen van personeel voor
langere en kortere perioden bij andere ondernemingen."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 350.266,06

€ 44.383,23

€ 100.594,14

2019

€ 185.626,63

€ -171.188,34

€ 213.309,95

Toelichting financiële gegevens

14-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De boekhouder van failliet heeft de administratie van failliet onlangs
aangeleverd bij de curator. De curator zal deze administratie de komende
periode onderzoeken.

14-11-2019
1

Bovengenoemde cijfers zijn overgenomen uit de administratie van failliet,
echter de administratie geeft geen getrouw beeld van de financiële positie van
failliet en sluit niet aan bij de bankmutaties.

13-02-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

14-11-2019
1

Toelichting
Volgens de bestuurder van failliet zijn in november 2018 een tw eetal
w erknemers in dienst getreden. Dit w aren de enige personen die op de payroll
stonden. Met deze w erknemers is in juni 2019 een vaststellingsovereenkomst
gesloten.

Toelichting
De w erknemers hebben bevestigd dat een vaststellingsovereenkomst is
gesloten en zij niets meer van failliet te vorderen hebben.

13-02-2020
2

Boedelsaldo
€ 0,00

14-11-2019
1

€ 30,00

13-02-2020
2

Toelichting
De curator heeft in de administratie € 30,00 contant geld aangetroffen. Dit
bedrag is op de boedelrekening gestort.
€ 30,00

12-05-2020
3

€ 30,00

10-08-2020
4

€ 30,00

10-11-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-10-2019

14-11-2019
1

t/m
8-11-2019
van
9-11-2019

13-02-2020
2

t/m
10-2-2020
van
11-2-2020

12-05-2020
3

t/m
8-5-2020
van
9-5-2020

10-08-2020
4

t/m
7-8-2020
van
8-8-2020

10-11-2020
5

t/m
6-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 18 min

2

23 uur 24 min

3

21 uur 10 min

4

12 uur 54 min

5

8 uur 45 min

totaal

80 uur 31 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit is het eerste openbare verslag in het faillissement van Uforces B.V. Het
verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en
w ordt geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister alsmede
op w w w .boersadvocaten.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de
Recofa richtlijnen.

14-11-2019
1

Dit openbaar verslag en de bijbehorende financiële verslagen zijn 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 dus geen rechten w orden
ontleend.
Algemene informatie voor crediteuren.
De curator maakt om praktische redenen gebruik van de diensten van
crediteurenlijst.nl. Crediteuren zijn en w orden verzocht hun vorderingen, voor
zover deze zien op de periode tot datum faillissement, uitsluitend in te dienen
via w w w .crediteurenlijst.nl.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet w erd bij akte d.d. 27 december 2017 opgericht en op dezelfde datum
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 70412650. Tot 18 april 2018 w aren N.J. Bakker Holding B.V. en Marko
Loojenga gezamenlijk bestuurder. Van 18 april 2019 tot 23 mei 2019 w aren
N.J. Bakker Holding B.V. en Madmack B.V. (beheerst door de heer Loojenga)
bestuurders. Op 23 mei 2019 heeft N.J. Bakker Holding B.V. zich uitgeschreven
als bestuurder van de vennootschap. De heer Bakker en de heer Loojenga zijn
vanaf datum oprichting tot 23 mei 2019 gezamenlijk (middellijk) bestuurder
gew eest van de onderneming, met zelfstandige bevoegdheid.

14-11-2019
1

Het bestuur had de taken verdeeld. De heer Loojenga richtte zich op de
dagelijkse bedrijfsvoering, door het w erven en uitzenden van het personeel.
De heer Bakker deed de administratieve afw ikkeling daarvan.
In de afgelopen periode heeft de curator tevens met de (voormalig)
bestuurder, dhr. Bakker, gesproken. Bakker stelt dat hij slechts als
investeerder fungeerde en hij nimmer de administratie heeft gevoerd. De
administratie w erd w elisw aar gevoerd onder de licentie van één van zijn
bedrijven, maar hij deed hier zelf niets mee. Eind 2018 zijn tw ee w erknemers
in dienst gekomen en die hebben orde op zaken gesteld. De curator
onderzoekt dit nader.

1.2 Lopende procedures

13-02-2020
2

1.2 Lopende procedures
Onbekend.

14-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Failliet w erd gevestigd in het pand aan Energiew eg 17 te Huizen, w elk pand
eigendom w as van de heer Bakker. Een huurovereenkomst ter zake is nimmer
overeengekomen en het gebruik zou zich louter beperkt hebben tot het
gebruik van één ruimte als kantoor. De "verhuurder" is verzocht om het
voorgaande te bevestigen, w aarbij een eventuele huurovereenkomst
zekerheidshalve reeds is opgezegd conform artikel 39 Fw .

14-11-2019
1

Bakker heeft bevestigd dat failliet nimmer een huurovereenkomst is
aangegaan. Het pand is sinds juli 2019 niet meer gebruikt door failliet.

13-02-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De activiteiten van failliet zouden in juni 2019 zijn gestaakt. Er w erden geen
inkomsten meer gegenereerd en de bestaande schulden bleven onbetaald.

14-11-2019
1

Het faillissement is aangevraagd door Perspecto LT, een Litouw se
vennootschap die personeel ter beschikking stelde aan failliet. De facturen
daarvoor bleven deels onbetaald. Op 4 september 2019 heeft zij het
faillissement aangevraagd.
De curator is gemeld dat de bestuurder van failliet de w erkzaamheden van
failliet heeft voortgezet in een nieuw e vennootschap. Hierdoor genereerde
failliet niet langer inkomsten en bleven crediteuren onbetaald. Het faillissement
w as om die reden onvermijdelijk. De curator onderzoekt dit nader.

13-02-2020
2

De curator heeft de afgelopen periode vragen voorgelegd aan het bestuur,
onder andere over de eventuele voortzetting van de w erkzaamheden van
failliet in een nieuw e vennootschap.

12-05-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-11-2019
1

Toelichting
Volgens de bestuurder stonden er slechts tw ee personen op de loonlijst van
failliet. Met deze personen is een vaststellingsovereenkomst gesloten, w aarbij
de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2019 is beëindigd.
De voormalige w erknemers hebben allebei bevestigd dat hun
arbeidsovereenkomst per 30 juni 2019 is beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

14-11-2019
1

Toelichting
Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemers en UW V.

14-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet bezat geen onroerend goed.

14-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet bezat volgens de bestuurder geen bedrijfsmiddelen. Alles w erd geleend
en/of gehuurd/geleased.

14-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

14-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande debiteuren

€ 21.445,20

totaal

€ 21.445,20

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft gesteld dat failliet een tw eetal debiteuren heeft, die reeds
zijn aangeschreven door de curator. Het gaat in totaal om een bedrag van €
21.445,20. Er zijn nog geen betalingen ontvangen.

14-11-2019
1

De debiteuren stellen zich op het standpunt dat failliet de w erkzaamheden
onbehoorlijk heeft uitgevoerd en zij derhalve geen gelden verschuldigd zijn. De
curator onderzoekt dit nader.

13-02-2020
2

De afgelopen periode is er veelvuldig gecorrespondeerd met de debiteuren,
vooralsnog is er geen betaling ontvangen.

12-05-2020
3

Alle debiteuren stellen zich op het standpunt dat de w erkzaamheden
onbehoorlijk zijn uitgevoerd en er derhalve schade is geleden. De debiteuren
voeren een verrekeningsverw eer. Tot op heden is geen betaling ontvangen.

10-08-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Doornemen stukken en aanschrijven debiteuren.

14-11-2019
1

Correspondentie debiteuren.

13-02-2020
2

Correspondentie debiteuren.

10-08-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 765,94

14-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is ontstaan door een openstaand bedrag op de
businesscard alsmede door een minimale roodstand op de bankrekening die
failliet aanhield bij ING Bank.

5.2 Leasecontracten
Failliet leasde een voertuig bij DutchLease. In overeenstemming met
DutchLease w ordt het voertuig op zeer korte termijn ingeleverd.

14-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog zijn er geen zekerheden bij de curator bekend.

14-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft geen aanleiding te veronderstellen dat sprake is van
eigendomsvoorbehouden.

14-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Doornemen bankafschriften, controle opgave bank en correspondentie.

14-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gezien het feit dat de onderneming reeds in juni 2019 is gestaakt, w as van
voortzetting daarvan geen sprake.

14-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van failliet w aren in juni al gestaakt, het personeel w as
ontslagen en er w as geen sprake van contracten en/of een klantenportefeuille
die een geldelijke w aarde vertegenw oordigde.

14-11-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking bestuurder.

14-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft slechts een gedeelte van de administratie ontvangen. De
overige administratie zou zich bevinden bij de andere bestuurder, de heer
Bakker. De heer Bakker is verzocht om zich op korte termijn ten kantore van de
curator te melden inclusief de administratie.

14-11-2019
1

Inmiddels heeft de curator een deel van de administratie ontvangen van de
boekhouder. De curator zal deze stukken bekijken.
De curator heeft de boekhouding onderzocht en ter zake vragen gesteld aan
het (voormalig) bestuur.

13-02-2020
2

De afgelopen periode heeft de curator gecorrespondeerd met het (voormalig)
bestuur teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de administratie.

12-05-2020
3

De administratie is aangeleverd.

10-08-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

14-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

14-11-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-11-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De afgelopen periode heeft de curator haar conclusies naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek aan het bestuur voorgelegd.

10-08-2020
4

De curator is met het bestuur in overleg over de conclusies naar aanleiding
van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-11-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Doornemen bankafschriften en informatie bestuurder.

14-11-2019
1

Onderzoek administratie, correspondentie bestuur.

13-02-2020
2

Doornemen aanvullende stukken, correspondentie (voormalig) bestuur en
derden.

12-05-2020
3

Bespreking en correspondentie bestuur, correspondentie rechtercommissaris.

10-11-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

14-11-2019
1

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 3,03 (Crediteurenlijst.nl)
€ 9,08

13-02-2020
2

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 9,08 (Crediteurenlijst.nl)
€ 12,10

12-05-2020
3

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 12,10 (Crediteurenlijst.nl).
€ 15,13

10-08-2020
4

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 15,13 (Crediteurenlijst.nl).
€ 18,15
Toelichting
Salaris curator (PM) en € 18,15 (Crediteurenlijst.nl).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-11-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 76.490,00

14-11-2019
1

€ 74.776,00

13-02-2020
2

€ 74.775,53

12-05-2020
3

€ 70.448,53

10-11-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.805,74

12-05-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Onbekend.

12-05-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

14-11-2019
1

3

13-02-2020
2

4

12-05-2020
3

5

10-08-2020
4

6

10-11-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.607,63

14-11-2019
1

€ 61.405,20

13-02-2020
2

€ 71.788,92

12-05-2020
3

€ 75.787,51

10-08-2020
4

€ 76.376,28

10-11-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

14-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

14-11-2019
1

Correspondentie crediteuren

13-02-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

14-11-2019
1

10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal een bespreking plaatsvinden met de voormalige
bestuurder. Daarnaast w ordt de administratie doorgenomen en zal in
combinatie het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

14-11-2019
1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet
w orden.

13-02-2020
2

In de komende periode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

12-05-2020
3

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, verificatie vorderingen en afw ikkeling.

10-08-2020
4

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, verificatie vorderingen en
afw ikkeling.

10-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

14-11-2019
1

Onbekend.

12-05-2020
3

Onbekend

10-11-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2021

10-11-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en opstellen verslag.

14-11-2019
1

Opstellen verslag.

13-02-2020
2

Derde faillissementsverslag.

12-05-2020
3

Vierde faillissementsverslag.

10-08-2020
4

Opstellen en indienen vijfde verslag.

10-11-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

