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Algemene gegevens
Naam onderneming
Personal Partners Europe B.V.

05-10-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Personal Partners Europe B.V., statutair gevestigd
te Assen, feitelijk gevestigd te (7811 GE) Emmen, aan de Kolhoopstraat 20,
met tevens een vestiging te (2641 KM) Pijnacker, aan de W eteringw eg 13,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04063704 (hierna te
noemen: "PPE")

05-10-2018
1

Aandeelhouders van failliet zijn H. Robben Klazienaveen Beheer B.V. en M.
Robben Emmen Beheer B.V. Deze vennootschappen zijn tevens bestuurder van
failliet, het feitelijke bestuur w erd gevormd door de heer H. Robben en M.
Robben.

Activiteiten onderneming
PPE had een onderneming als uitzendbureau. Zij had voornamelijk Poolse
w erknemers in dienst die w erden uitgeleend in de landbouw sector (tuinbouw ).
De jaarrekening van 2016 laat een omzet zien van € 2.531.596,00. Uit de
administratie blijkt dat de omzet over 2017 op hetzelfde niveau zat.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

05-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
2015 w erd afgesloten met een verlies van ruim € 19.000,00. Het verlies in
2016 bedroeg € 59.000,00. Ook het resultaat over 2017 en 2018 bleef achter
en w as verliesgevend.

05-10-2018
1

Het balanstotaal uit de jaarrekening 2016 bedroeg € 169.104,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden
89

05-10-2018
1

Toelichting
Per datum van het faillissement w aren er 89 w erknemers in dienst. Dit
varieerde van w erknemers met een vast dienstverband tot w erknemers op
basis van een uitzendcontract.

Boedelsaldo
€ 177.471,47

05-10-2018
1

€ 370.518,88

11-01-2019
2

€ 358.385,47

30-04-2019
3

€ 363.041,82

18-07-2019
4

€ 376.444,84

15-01-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-8-2018

05-10-2018
1

t/m
4-10-2018
van
5-10-2018

11-01-2019
2

t/m
1-1-2019
van
2-1-2019

30-04-2019
3

t/m
14-4-2019
van
15-4-2019

18-07-2019
4

t/m
14-7-2019
van
15-7-2019

15-01-2020
5

t/m
15-1-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

109 uur 42 min

2

45 uur 18 min

3

14 uur 18 min

4

9 uur 54 min

5

0 uur 8 min

totaal

179 uur 20 min

Toelichting bestede uren
Zie bijgevoegd overzicht van 5 oktober 2018.

05-10-2018
1

Zie bijgevoegd overzicht.

11-01-2019
2

Zie bijgevoegd overzicht.

30-04-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Besloten vennootschap, aandeelhouders zijn H. Robben Klazienaveen Beheer
B.V. en M. Robben Emmen Beheer B.V. Deze vennootschappen zijn tevens
bestuurder, de heer Robben zijn de feitelijke bestuurders.

05-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Tegen failliet zijn geen procedures gestart, anders de faillissementsaanvraag.

05-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Failliet had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Voor zover van belang voor
de boedel, w ordt bezien of deze voortgezet dienen te w orden.

05-10-2018
1

De verzekeringen zijn geëindigd. Afgerond.

11-01-2019
2

1.4 Huur
Failliet heeft 2 bedrijfspanden gehuurd, in Emmen en Pijnacker. De huur is met
machtiging van de rechter-commissaris door de curator opgezegd.

05-10-2018
1

Failliet w as tevens huurder van enkele w oningen w aarin de Poolse
w erknemers gedurende hun uitzending w erden ondergebracht. De
huurovereenkomsten van deze huizen zijn ook opgezegd met machtiging van
de rechter-commissaris.
De bedrijfspanden zijn ontruimd. De nog aanw ezig oude administratie bestond
uit veel personeelsdossiers met persoonsgegevens. Uit privacyoverw egingen
zijn deze vernietigd. De afw ikkeling van de huurovereenkomsten is afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement

11-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De huidige eigenaren hebben aangegeven dat de oorzaken van het
faillissement liggen in liquiditeitskrapte die is ontstaan door een geschil met de
Belastingdienst en een geschil met de pensioeninstelling. Het geschil met de
Belastingdienst zag op de w ijze w aarop de loonbelasting voor w erknemers
w erd berekend. Failliet zette stagiaires in en verloonde deze op een andere
w ijze dan reguliere w erknemers. Het geschil met de Belastingdienst heeft
geleid tot een belastingschuld van ca. € 400.000,00. Verder hebben de
bestuurders aangegeven dat de marges in de branche erg smal zijn. Diverse
kostenbesparingen hebben enige ruimte opgeleverd, maar verdere bezuiniging
w as niet mogelijk. Door de pensioenstichting is het faillissement aangevraagd.
De bestuurders hebben dit verzoek niet w illen afw achten en hebben zelf een
eigen aangifte gedaan.

05-10-2018
1

De curator zal later in het faillissement nog onderzoek doen naar de oorzaken
van het faillissement.
In de afgelopen verslagperiode heeft de nadruk op andere w erkzaamheden
gelegen. Aan de hand van de beschikbare administratie en eventuele
gesprekken met de bestuurders zal nader onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement w orden gedaan in de derde verslagperiode.

11-01-2019
2

Over het lopende onderzoek naar de oorzaak van het faillissement kunnen nog
geen nadere mededelingen w orden gedaan.

30-04-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
89

05-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet bekend. Er w as sprake van uitzendkrachten w aardoor het
personeelsbestand fluctueerde. Een exact aantal is moeilijk te geven.

05-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-8-2018

89

totaal

89

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, bespreking personeel, UW V, afgerond.

05-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

05-10-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoorinventaris, 2 auto's.

05-10-2018
1

De kantoorinventaris is door middel van een zichttaxatie gew aardeerd door
een verkoopbedrijf. De inschatting is dat de inventaris dusdanig w einig
opbrengt dat verkoop daarvan, in relatie tot de kosten die bij verkoop w orden
gemaakt, niet zinvol is. Om die reden heeft de curator machtiging aan de
rechter-commissaris verzocht om afstand te mogen doen van de inventaris.
De auto's zullen w orden verkocht. De verkoopopbrengst is nog niet bekend.
De boedelbijdrage is niet van toepassing. Op de bedrijfsmiddelen rust een
pandrecht van de bank, maar de vordering van de bank kan volledig w orden
voldaan uit de debiteurenopbrengsten zodat het pandrecht teniet gaat.
De auto's en de mobiele telefoon zijn verkocht. De verkoop van
bedrijfsmiddelen is daarmee afgerond.

11-01-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In verband met de fiscale schuld is er sprake van bodemvoorrecht van de fiscus
op de bodemgoederen. Dit betreft de kantoorinventaris.

05-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, verkoop.

05-10-2018
1

Afgerond.

11-01-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w aren de w erknemers grotendeels uitgeleend
bij diverse opdrachtgevers. Er is voor gekozen om deze lopende contracten
voort te zetten gedurende de opzegtermijn van de w erknemers.

05-10-2018
1

Het uitvoeren van de opdrachten heeft voor aanzienlijke boedelinkomsten
gezorgd. Verw ezen w ordt naar het financiële verslag. Er is geen
boedelbijdrage nu er geen sprake is van een zekerheidspositie.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De facturen zijn verzonden, in de
komende periode zullen deze geïncasseerd moeten w orden. De uitvoering van
het onderhanden w erk is afgerond.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

05-10-2018
1

Toelichting andere activa
Geen.

05-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, afgerond.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

05-10-2018
1

Toelichting debiteuren
Op grond van de gegevens uit de administratie bestaat een debiteurenlijst van
ca. € 180.000,00. Deze lijst is inmiddels verouderd aangezien er verschillende
betalingen hebben plaatsgevonden. Ook zijn er debiteuren op de lijst die hun
vordering betw isten. Verder is de debiteurenlijst gemuteerd vanw ege de
uitgefactureerde onderhanden w erken. De curator heeft alle mutaties in de
administratie bijgehouden. In de komende verslagperiode zullen de debiteuren
verder geïncasseerd w orden.

05-10-2018
1

Verw ezen w ordt naar het financiële verslag. Tot nu toe verlopen de betalingen
regulier en zijn er nog geen debiteuren die aanleiding geven tot gerechtelijke
maatregelen.
Op de debiteuren rust een pandrecht van de bank. Met de bank is afgesproken
dat gedurende het faillissement de debiteurenbetalingen binnenkomen op de
rekening-courant van failliet bij de bank. Daardoor loopt het saldo en de
vordering van de bank terug. Bij het opstellen van dit verslag w as de vordering
van de bank nog ongeveer € 4.000,00. Te voorzien is dat de vordering van de
bank volledig kan w orden voldaan zodat de resterende opbrengst van de
debiteuren voor de boedel is.
Door pensioenuitvoerder Stipp w as het faillissement van PPE aangevraagd.
Gedurende de behandeling van dat verzoek heeft failliet nog verschillende
betalingen gedaan, voor in totaal € 11.069,52. De curator heeft dit bedrag met
een beroep op artikel 47 Fw opgeëist bij Stipp, aangezien het een betaling van
een opeisbare vordering met w etenschap van aanvraag van faillissement
betrof. Stipp heeft het bedrag op de boedelrekening voldaan.
Alle openstaande facturen zijn inmiddels geïnd. Met een enkele debiteur w as
er sprake van een geschil dat in overleg is opgelost. Het afronden van
onderhanden w erken heeft gezorgd voor aanzienlijke inkomsten. Verw ezen
w ordt naar het tussentijds financieelverslag.

11-01-2019
2

Uit de administratie is gebleken dat er een vordering bestaat op M. Robben
Beheer B.V. van € 15.778,20 in hoofdsom. De curator heeft aan Robben
verzocht dit bedrag te betalen. Deze heeft aangegeven niet in staat te zijn om
het bedrag te voldoen. De curator beraad zich op rechtsmaatregelen.

30-04-2019
3

De curator heeft na verkregen machtiging rechtsmaatregelen jegens de heer
Robben genomen. Er is beslag gelegd onder M. Robben Beheer B.V. en de heer
Robben privé. De getroffen rechtsmaatregelen hebben tot gevolg gehad dat er
met de heer Robben een betalingsregeling is getroffen. Deze houdt in dat het
totaalbedrag van € 18.500,00 (hoofdsom te vermeerderen met rente en
kosten) w ordt voldaan in 12 gelijke termijnen. De eerste termijnen zijn
inmiddels voldaan. In de komende verslagperioden w ordt de regeling
gemonitord.

18-07-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, facturering, bijhouden mutaties.

05-10-2018
1

Afgerond.

11-01-2019
2

Bijhouden betalingsregeling.

18-07-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Door de bank is een vordering ingediend van € 14.485,35. Zoals aangegeven
is deze vordering inmiddels verminderd en is de verw achting dat de bank
volledig w ordt voldaan.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is volledig voldaan uit de opbrengst van verpande
zaken.

05-10-2018
1

11-01-2019
2

5.2 Leasecontracten
Failliet had een leaseovereenkomst met betrekking tot een auto afgesloten.
Deze is door de leasemaatschappij beëindigd, de auto w erd ingenomen.

05-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrecht op bedrijfsmiddelen en vorderingen op derden.

05-10-2018
1

Als gevolg van het voldoen van de bancaire schuld zijn de zekerheden van de
bank vervallen.

11-01-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Met de bank is afgesproken dat de zekerheden niet w orden uitgew onnen, in
verband met de te verw achten algehele aflossing.

05-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.

5.6 Retentierechten

05-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Er zijn de curator geen retentierechten bekend.

05-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn de curator geen reclamerechten bekend.

05-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn geen boedelbijdragen met de bank afgesproken.

05-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, overleg met diverse betrokkenen.

05-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet. W el zijn de onderhanden projecten
afgerond. Na faillissementsdatum hebben zich enkele partijen gemeld met
interesse in activa, doch de over te dragen activa betroffen in dit geval enkel
roerende zaken. Er zijn geen immateriële activa van enig belang.

05-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, afgerond.

05-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het bedrijf is niet doorgestart.

05-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

05-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, afgerond.

05-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt voldaan. De administratie is beschikbaar voor de
curator. W el w ordt opgemerkt dat de digitale administratie moeilijk
toegankelijk is in verband met het feit dat een zeer specifiek
computerprogramma w ordt gebruikt w at personeelsadministratie en financiële
administratie combineert. De curator heeft een back-up van de administratie
ter beschikking gekregen.

05-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de publicatieplicht is niet voldaan. De jaarrekening 2016 is gepubliceerd op
7 februari 2018. Aangezien bestuurders en aandeelhouders dezelfde personen
zijn, geldt op grond van artikel 2:210 lid 5 BW dat de jaarrekening uiterlijk
binnen tien maanden en acht dagen na het einde van het boekjaar moet
w orden gepubliceerd. Die datum is 8 november 2017. Aldus is er meer dan drie
maanden te laat gepubliceerd.

05-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist omdat failliet
onder het regime kleine ondernemingen valt.

05-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een vordering uit de stortingsverplichting is verjaard.

05-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

05-10-2018
1

Toelichting
Op grond van het verzuim in de publicatieplicht staat kennelijk onbehoorlijk
bestuur vast en w ordt vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een
belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator zal in de komende
verslagperiode verder onderzoek doen naar bestuurdersaansprakelijkheid.
Ja

11-01-2019
2

Toelichting
In de komende verslagperiode zal verder onderzoek w orden gedaan naar de
oorzaken van het faillissement en of de bestuurders daarvan in overw egende
mate een verw ijt kan w orden gemaakt.

Toelichting
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de vraag of de
bestuurders daarvan in overw egende mate een verw ijt kan w orden gemaakt,
is nog gaande.

30-04-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Nee

05-10-2018
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is in de eerste fase niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

05-10-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.

05-10-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.250,00

05-10-2018
1

Toelichting
Het UW V en de verhuurders hebben een boedelvordering, naast de
faillissementskosten.
De reeds ingediende boedelvorderingen betreffen die van 2 verhuurders.
€ 9.032,72

11-01-2019
2

Toelichting
Alle verhuurders hebben hun boedelvordering ter verificatie ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 208.869,00

05-10-2018
1

€ 366.397,90

11-01-2019
2

€ 366.791,90

30-04-2019
3

€ 366.791,90

18-07-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 383.867,41

05-10-2018
1

30-04-2019
3

18-07-2019
4

15-01-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.490,61

05-10-2018
1

Toelichting
Betreft vordering van verhuurder voor datum faillissement.
€ 137.704,00

11-01-2019
2

Toelichting
De vordering van de verhuurder ad € 1.490,61 is komen te vervallen. De
curator heeft de ingediende vordering gecontroleerd en aangepast en dit
tevens bevestigd aan de crediteur.
De vordering ad € 137.704,00 betreft de vordering van SNCU (nummer 9 op de
crediteurenlijst).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

05-10-2018
1

22

11-01-2019
2

24

30-04-2019
3

24

18-07-2019
4

25

15-01-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 197.646,52

05-10-2018
1

€ 295.257,36

11-01-2019
2

€ 280.292,93

30-04-2019
3

€ 280.292,93

18-07-2019
4

€ 282.477,01

15-01-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de verw achten boedelschulden, met name de vordering van het UW V,
gerelateerd aan de opbrengst van de activa, is de verw achting van de curator
dat het faillissement zal eindigen zonder dat er een uitkering aan de
schuldeisers kan w orden gedaan.

05-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.

05-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere inventarisatie, uitw inning debiteuren, onderzoeken
aansprakelijkheden.

05-10-2018
1

Oorzaken onderzoek, onderzoek aansprakelijkheden.

11-01-2019
2

Oorzaken onderzoek, onderzoek aansprakelijkheden, incasseren vordering op
M. Robben Beheer B.V.

30-04-2019
3

Oorzaken onderzoek, onderzoek aansprakelijkheden, incasseren vordering op
M. Robben Beheer B.V.

18-07-2019
4

Incasseren vordering op M. Robben Beheer B.V., deze incassering zal in de
komende verslagperiode w orden afgerond.

15-01-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

05-10-2018
1

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

11-01-2019
2

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

30-04-2019
3

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

18-07-2019
4

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

15-01-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
15-7-2020

15-01-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie.

Bijlagen
Bijlagen

05-10-2018
1

