Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

10
11-07-2019
F.18/14/165
NL:TZ:0000010290:F001
06-05-2014

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr W.A. Entzinger

Algemene gegevens
Naam onderneming
Road to Jobs Flex- & Fulltime B.V.

17-04-2018
5

Gegevens onderneming
Road to Jobs Flex- & Fulltime B.V., gevestigd te (9672 BH) W inschoten aan de
Papierbaan 50A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
02073645.

17-04-2018
5

Activiteiten onderneming
Detachering taxichauffeurs.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

17-04-2018
5

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 347.770,23

18-07-2018
6

(toename louter en alleen door rentebijschrijvingen)

Boedelsaldo
€ 348.208,70

18-10-2018
7

(toename louter en alleen door rentebijschrijvingen)

Boedelsaldo
€ 327.676,71

17-01-2019
8

Verslagperiode
van
17-1-2018

17-04-2018
5

t/m
16-4-2018

van
17-4-2018

18-07-2018
6

t/m
17-7-2018

van
18-7-2018

18-10-2018
7

t/m
17-10-2018

van
18-10-2018

17-01-2019
8

t/m
16-1-2019

van
17-1-2019

15-04-2019
9

t/m
14-4-2019

van
15-4-2019
t/m
10-7-2019

11-07-2019
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

9,44 uur

6

2,09 uur

7

21,17 uur

8

22,45 uur

9

8,09 uur

10

12,34 uur

totaal

75,58 uur

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal : 591 uur en 28 minuten

17-04-2018
5

Bestede uren totaal : 593 uur en 37 minuten

18-07-2018
6

Bestede uren totaal : 614 uur en 54 minuten

18-10-2018
7

Bestede uren totaal : 637 uur en 39 minuten

17-01-2019
8

Bestede uren totaal : 645 uur en 48 minuten

15-04-2019
9

Bestede uren totaal : 658 uur en 22 minuten

11-07-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

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

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 960.000,00
totaal

€ 960.000,00

Toelichting debiteuren
Verpand aan ABN AMRO Bank N.V.; de debiteuren w orden door ABN AMRO Bank
zelf geïncasseerd.

17-04-2018
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie; overleg met bank/pandhoudster.
Verslag 9:
De bank/pandhoudster heeft curator laten w eten dat de incasso van de
debiteuren moeizaam verloopt en er tot op heden vrijw el niets is ontvangen.
Zie verder punt Bank/zekerheden.

17-04-2018
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.239.256,41

17-04-2018
5

ABN AMRO Bank N.V. : € 4.239.256,41 exclusief rente en kosten
(concernfinanciering met concern van Bloem Beheer B.V.)
Verslag 10:
De bank/pandhoudster heeft curator laten w eten dat de vordering van ABN
AMRO Bank op gefailleerde per 27 oktober 2016 € 1.713.189,17 exclusief rente
bedraagt.
Verslag 15
De bank/pandhoudster heeft curator laten w eten dat de vordering van ABN
AMRO Bank per 13 april 2018
€ 1.012.019,90 (exclusief rente vanaf 1 januari 2015) bedraagt.

De curator heeft bij de bank/pandhoudster de meest recente stand van
zaken opgevraagd.

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

11-07-2019
10

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
De curator is van oordeel dat de administratieplicht door de bestuurder is
geschonden, vanw ege meerdere discrepanties tussen de jaarrekening en de
administratie, alsmede overige tekortkomingen in de administratie. Voor deze
tekortkomingen en discrepanties kon geen verklaring w orden gegeven door de
bestuurder, hetgeen ofw el de conclusie rechtvaardigt dat de bestuurder geen
inzicht had in zijn administratie, meer in het bijzonder zijn debiteuren- en
crediteurenpositie, dan w el dat sprake is gew eest van malversaties,
onregelmatigheden of onttrekkingen en dat daarom een adequate verklaring
uitblijft.
Daarnaast verw ijt de curator de bestuurder dat geen incassobeleid is gevoerd,
w aardoor crediteuren zijn benadeeld. Tot slot heeft de bestuurder w elbew ust
te w einig omzetbelasting afgedragen, w aardoor belastingschulden onbetaald
zijn gebleven.

17-04-2018
5

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Ja

17-04-2018
5

De betalingen aan Bloem Beheer BV in april en mei 2014 (kort voor
faillissement) zouden in beginsel als paulianeus kunnen w orden aangemerkt,
nu daarvoor geen titel bestond en zij hebben geleid tot benadeling van
crediteuren. De curator heeft er echter voor gekozen deze feiten mee te
nemen in de procedure tegen de bestuurder en niet afzonderlijk een procedure
w egens paulianeus handelen aanhangig te maken.
Verslag 15
Bij vonnis van 21 maart 2018 heeft de Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Groningen Huisman aansprakelijk verklaard voor het boedeltekort in het
faillissement van Road to Jobs en Huisman veroordeeld tot betaling van het
boedeltekort van € 3.716.105,33 en de proceskosten ad € 17.603. De curator
heeft Huisman in de gelegenheid gesteld om vrijw illig aan het vonnis te
voldoen, maar Huisman heeft hier geen gevolg aan gegeven. De curator
beraadt zich momenteel op vervolgstappen.

7.6 Paulianeus handelen

18-07-2018
6

Bij dagvaarding van 20 juni 2018 is de curator aangezegd dat Huisman in
hoger beroep komt van de vonnissen op 19 april 2017 en 21 maart 2018 door
de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling privaatrecht, locatie Groningen. Er is
gedagvaard tegen de zitting van 18 september 2018 van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuw arden, locatie Leeuw arden.

7.6 Paulianeus handelen

18-10-2018
7

Ter rolle van 18 september 2018 heeft curator zich gesteld, w aarna de zaak
voor memorie van grieven zijdens Huisman is verw ezen naar de rolzitting van
30 oktober 2018.

7.6 Paulianeus handelen

17-01-2019
8

Ter rolle van 27 november 2018 heeft Huisman een memorie van grieven
ingediend w aarna de curator ter rolle van 8 januari 2019 de memorie van
antw oord heeft ingediend. Thans is de zaak verw ezen naar de rol van 22
januari 2019 voor beslissing Hof over de verdere voortgang.

7.6 Paulianeus handelen

15-04-2019
9

Bij (tussen)arrest van 26 februari 2019 heeft het Gerechtshof ArnhemLeeuw arden aanleiding gezien een meervoudige comparitie van partijen te
gelasten. Het doel is het inw innen van inlichtingen en het beproeven van een
minnelijke regeling. De zitting is bepaald op 9 januari 2020 te 10.00 uur. De
curator is daarnaast in overleg getreden met het Openbaar Ministerie en de
Belastingdienst omtrent de mogelijkheden tot het treffen van een schikking. De
advocaat van Huisman had namelijk aangegeven dat Huisman hiertoe bereid
is.

7.6 Paulianeus handelen
De curator heeft een bespreking gevoerd met tw ee advocaten van Huisman

11-07-2019
10

en de Belastingdienst om te komen tot een minnelijke regeling. De advocaten
van Huisman hebben laten w eten dat de heer Huisman zelf niet over enig
vermogen beschikt om zijn schulden te voldoen.
Eventueel is zijn echtgenote bereid om de w aarde van enkele goederen die
door het OM in beslag zijn genomen, toe te laten komen aan de
Belastingdienst en de boedel. Daarvoor is echter w el noodzakelijk dat het
beslag w ordt opgeheven, en daar is het OM in dit stadium niet bereid toe.
Partijen hebben afgesproken nadere informatie uit te w isselen en vervolgens
een nieuw e bespreking te plannen.
Executiemaatregelen
De curator heeft de deurw aarder opdracht gegeven het vonnis d.d. 21 maart
2018 van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen w aarbij Huisman
aansprakelijk is gesteld voor het boedeltekort in het faillissement van Road
to Jobs Flex- & Fulltime B.V., te betekenen aan Huisman en vervolgens
executoriaal beslag te leggen. Deze beslagen hebben geen doel getroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

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 beraadt zich momenteel op vervolgstappen (zie punt Paulianeus
handelen).

17-04-2018
5

Hoger beroep.
(zie punt 7.6 Paulianeus handelen).

18-07-2018
6

Memorie van grieven zijdens Huisman afw achten.
(zie punt 7.6 Paulianeus handelen).

18-10-2018
7

Zie punt 7.6 Paulianeus handelen.

17-01-2019
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend

17-04-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
11-10-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

11-07-2019
10

