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Algemene gegevens
Naam onderneming
Mensen Personeelsorganisatie B.V. (MPO)

29-08-2019
1

Gegevens onderneming
Mensen Personeelsorganisatie (Payflex)

29-08-2019
1

Hoofdstraat 46
7811 ER Emmen
en
Aw eg 16
9581 AK Musselkanaal

Activiteiten onderneming
Uitzendbureau

Financiële gegevens

29-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015
2017

Balanstotaal
€ 2.248.556,00

€ 7.182.911,00

€ -237.292,00

2016

€ 1.987.166,00
€ 2.476.447,00

Toelichting financiële gegevens
W orden nog aangeleverd.

29-08-2019
1

Er is sprake van een fiscale eenheid in de zin van artikel 15Vpb w aarbij de
resultaten van MPO w erden toegerekend aan de moedermaatschappij
(Mensen Personeelsorganisatie Beheer BV).

27-02-2020
3

Per 23 juli 2019 is de fiscale eenheid voor de btw verbroken.

29-05-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

29-08-2019
1

Toelichting
Er is geen personeel meer in dienst vanaf 01-01-2018

Boedelsaldo
€ 2.391,51

29-08-2019
1

€ 3.713,27

29-11-2019
2

€ 3.713,27

01-03-2021
7

€ 4.244,20

25-05-2021
8

€ 4.220,55

19-11-2021
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-7-2019

29-08-2019
1

t/m
29-8-2019
van
30-11-2019

29-11-2019
2

t/m
28-11-2019
van
27-2-2020

29-05-2020
4

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

26-08-2020
5

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

26-11-2020
6

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020

01-03-2021
7

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021

25-05-2021
8

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

25-08-2021
9

t/m
24-8-2021
van
25-8-2021
t/m
18-11-2021

Bestede uren

19-11-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 12 min

2

11 uur 45 min

3

3 uur 30 min

4

1 uur 18 min

5

1 uur 42 min

6

24 uur 45 min

7

2 uur 45 min

8

5 uur 30 min

9

7 uur 45 min

10

1 uur 24 min

totaal

75 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van MPO is Mensen Personeelsorganisatie Beheer B.V.
Bestuurder van MPO is R.G. Mensen Holding B.V.

29-08-2019
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van Mensen Personeelsorganisatie B.V. is
R.G. Mensen Holding B.V.
Enig aandeelhouder van R.G. Mensen Holding B.V. is Stichting
Administratiekantoor R.G. Mensen.
Bestuurder van R.G. Mensen Holding B.V. is de heer R.G. Mensen.
Bestuurder van Stichting Administratiekantoor R.G. Mensen is de heer R.G.
Mensen

1.2 Lopende procedures
Er zijn voor zover bekend geen lopende procedures.

29-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn beëindigd per 01-01-2018.

29-08-2019
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van een huurovereenkomst.

29-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Aan de curator is medegedeeld dat MPO tezamen met een (of meer) andere
vennootschap(pen) (BSM B.V.) gebruik maakte van een rekeningcourantkrediet bij de Rabobank. BSM B.V. betreft een lasbedrijf. Dit bedrijf
heeft veel last gehad van de economische crisis als gevolg w aarvan BSM B.V.
niet langer aan haar verplichtingen jegens de Rabobank kon voldoen.
Vervolgens draaide MPO alleen op voor de financiële verplichtingen jegens de
Rabobank. MPO kon aan deze verzw aarde financiële last niet voldoen. In
overleg met de Rabobank is het bedrijfsactiva uiteindelijk verkocht. De
Rabobank heeft vervolgens de opbrengst van de verkoop van de activa in
mindering gebracht op de openstaande vordering. Na de verkoop van de activa
heeft MPO getracht een regeling te treffen met de schuldeisers maar dit is niet
gelukt.

29-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

29-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Nvt.

29-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er staat nog een auto op naam van MPO. Deze auto is destijds tezamen met
de andere activa (w aaronder auto's) overgedragen aan de koper van de
activa. W aarschijnlijk heeft men de tenaamstelling van deze auto over het
hoofd gezien omdat de auto in 2017 is aangeschaft en de jaarstukken van
2016 zijn gebruikt voor de overname.

29-08-2019
1

Inmiddels is een vrijw aringsbew ijs ontvangen en heeft de koper van de activa
toegezegd de vorderingen m.b.t. de auto te zullen voldoen.

27-02-2020
3

De vorderingen zijn tot op heden niet volledig voldaan. De koper zal
gesommeerd w orden om de vorderingen alsnog te voldoen.

29-05-2020
4

Één van de vorderingen is nog steeds niet voldaan. Koper is w ederom
gesommeerd om de vordering te voldoen.

26-08-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nvt.

29-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg koper activa om tenaamstelling te w ijzigen.

29-08-2019
1

Met de koper van de activa is telefonisch contact gew eest. Daarnaast is per email verzocht om de activa-overeenkomst aan te leveren en in overleg te
treden over de w ijzigingen tenaamstelling van de auto dan w el de
teruglevering van de auto. De koper van de activa heeft hier echter niet op
gereageerd. De koper zal w orden gerappelleerd.

29-11-2019
2

De activa-overeenkomst is verstrekt door de bestuurder van MPO.

27-02-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nvt.

29-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

29-08-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

29-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

ING saldo betaalrekening

€ 1.996,51

€ 1.996,51

totaal

€ 1.996,51

€ 1.996,51

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit een brief van de belastingdienst blijkt dat in principe recht bestaat op
terugbetaling van een bedrag ad € 15.746,-.

29-08-2019
1

Volgens de heer Mensen en zijn boekhouder bestaat er daarnaast nog recht
op een teruggave van +- € 32.000,- in verband met verrekenbare verliezen
2017. Hierover is nog geen bericht ontvangen van de belastingdienst.
Het saldo dat nog op de ING betaalrekening stond is op de boedelrekening
ontvangen.
Gebleken is dat de vermindering definitieve aanslag ad € 15.746,00 op naam
staat van Mensen Personeelsorganisatie Beheer B.V. Van de door de
bestuurder en zijn boekhouder aangekondigde teruggave is nog geen bericht
ontvangen.

29-11-2019
2

In verband met het feit dat sprake is van van een fiscale vpb w orden de
resultaten van MPO toegerekend aan de moedermaatschappij. De teruggaaf
komt derhalve aan de moedermaatschappij toe.

27-02-2020
3

Uit de bankrekeningafschriften in combinatie met de administratie is gebleken
dat de koopsom zoals overeengekomen in de activaovereenkomst niet volledig
is voldaan. Een bedrag van € 400.000,- is bij overdracht voldaan. Ten aanzien
van het andere deel van de koopsom (€ 400.000,- en € 26.973,- voor de
overige activa) w erd een overeenkomst van geldlening gesloten. Uit de
rekeningafschriften is niet gebleken dat de termijnbetalingen op deze lening
ontvangen zijn door MPO. De koper van de activa is hierover aangeschreven.
De koper van de activa heeft vervolgens een notariële akte toegestuurd
w aarin is opgenomen dat de geldlening door middel van verrekening teniet is
gegaan. Op het verzoek om bew ijsstukken over te leggen w aaruit blijkt dat de
koper daadw erkelijk vorderingen van MPO heeft voldaan en deze vervolgens
heeft verrekend met de geldlening, is niet gereageerd.

25-05-2021
8

Inmiddels heeft een advocaat namens de koper medegedeeld dat koper niet
bereid is om aan te tonen dat daadw erkelijk schulden van MPO heeft voldaan.
Koper stelt zich op het standpunt dat de notariële akte dw ingend bew ijs
oplevert als gevolg w aarvan koper geen bew ijs hoeft aan te leveren.

25-08-2021
9

De curator beraadt zich op vervolgstappen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Berichtgeving belastingdienst afw achten.

29-08-2019
1

Brief aan koper met het verzoek om de informatie w aar om is verzocht aan te
leveren.

25-05-2021
8

De curator gebruikt de komende periode om (zo mogelijk) nader onderzoek te
doen naar de verrekeningsafspraken.

25-08-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is (nog) geen vordering ingediend door de bank.
€ 67.918,50

29-08-2019
1

29-05-2020
4

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank vloeit voort uit een overeenkomst van geldlening die
oorspronkelijk € 165.000,- bedroeg.

5.2 Leasecontracten
Er is voor zover bekend geen sprake van leasecontracten. Alle
overeenkomsten zijn per 01-01-2018 afgew ikkeld.

29-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend is er geen sprake (meer) van zekerheden. De Rabobank
zou zekerheden hebben gehad maar deze zijn in 2018 uitgew onnen.

29-08-2019
1

De Rabobank heeft inmiddels een vordering ingediend van € 67.918,50

29-11-2019
2

verpanding van inventaris en vorderingen op derden.

29-05-2020
4

5.4 Separatistenpositie
nvt.

29-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nvt.

29-08-2019
1

5.6 Retentierechten
nvt.

29-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
nvt.

5.8 Boedelbijdragen

29-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
nvt.

29-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Opvragen en bestuderen financieringsovereenkomsten en documentatie met
betrekking tot uitw innen zekerheden.

29-08-2019
1

De Rabobank heeft toegezegd de documentatie w aar om is verzocht toe te
zenden.

29-11-2019
2

De documentatie met betrekking tot de financiering is ontvangen van de
Rabobank.

27-02-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nvt.

29-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nvt.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

29-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt onderzocht.

29-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 is gedeponeerd op 22 april 2016
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 4 augustus 2017
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 12 juli 2019.

29-08-2019
1

De jaarrekening 2017 is te laat gedeponeerd ervan uitgaande dat een
boekjaar gelijk loopt met een kalenderjaar.
De jaarrekeningen moeten nog aangeleverd w orden.
De jaarcijfers zijn nog altijd niet verstrekt.

26-11-2020
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt nog onderzocht.

Toelichting
Dit aspect vormt nog steeds onderw erp van onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek richt zich nog steeds op de vraag of sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.
Inmiddels is enige informatie ontvangen van de oude administrateur van
gefailleerde. Deze stukken roepen de nodige vragen. Op een verzoek om
nadere informatie w erd door het administratiekantoor niet gereageerd.

Toelichting
Bij brief van 26 april 2021 is de (indirect) bestuurder verzocht om de
jaarrekeningen van de drie jaren voor het faillissement aan te leveren.
Daarnaast is verzocht om informatie aan te leveren over de afspraken die met
de Rabobank zijn gemaakt met betrekking tot de activatransactie. De koopsom
ad € 400.000,- die bij de overdracht betaald w erd voor de activa van MPO is
namelijk voor een groot deel (€ 383.683,-) aangew end om een schuld van

29-08-2019
1

26-08-2020
5

26-11-2020
6

01-03-2021
7

25-05-2021
8

Betonstaal Service Mensen B.V. te voldoen.
Ook is (w ederom) verzocht om de administratie met betrekking tot de
rekening-courantverhoudingen met de andere vennootschappen te
overhandigen. Uit de rekening-afschriften blijkt dat vanaf de bankrekening van
MPO veel geld is overgemaakt aan de andere vennootschappen.
De managementovereenkomst is door middel van voornoemd schrijven
vernietigd nu gebleken is dat in strijd met artikel 2:247 BW is gehandeld. Op
grond van de mondelinge managementovereenkomst w erd maandelijks een
bedrag van € 14.166,66 betaald aan de aandeelhouder van MPO. Het
onverschuldigd betaalde bedrag is teruggevorderd.
Ja

25-08-2021
9

Toelichting
In reactie op de brief van 26 april 2021 heeft de (indirect) bestuurder laten
w eten dat hij (nog) niet kan beschikken over de administratie w aar om is
verzocht. Tot op heden is daar kennelijk geen verandering in gekomen gelet op
het feit dat tot op heden geen informatie is aangeleverd. De (indirect)
bestuurder heeft aangegeven graag in een gesprek een toelichting op zijn
brief te geven. Deze bespreking heeft in verband met de vakantieperiode nog
niet plaatsgevonden. De bestuurder zal binnenkort uitgenodigd w orden voor
een afspraak. Gelet op het feit dat een belangrijk deel van de administratie
mist en kennelijk ook niet aangeleverd kan w orden is de eerste conclusie dat
sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Ja
Toelichting
De curator heeft herhaaldelijk geprobeerd om een afspraak te plannen met
de bestuurder. De bestuurder laat iedere keer op het laatste moment w eten
verhinderd te zijn. De bestuurder is verzocht om contact op te nemen om een
afspraak in te plannen maar heeft daar geen gehoor aan gegeven. Er zal
nogmaals geprobeerd w orden om een afspraak in te plannen. Indien daar
geen gehoor aan w ordt gegeven zal overw ogen w orden om een verhoor
door de rechter-commissaris te laten plaatsvinden.

7.6 Paulianeus handelen

19-11-2021
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit w ordt nog onderzocht.

Toelichting
Dit aspect vormt nog steeds onderw erp van onderzoek. Daarbij spitst het
onderzoek zich toe op de activatransactie eind 2017.

29-08-2019
1

27-02-2020
3

In onderzoek

26-11-2020
6

In onderzoek

01-03-2021
7

Toelichting
Ook mogelijk paulianeus handelen w ordt onderzocht.
In onderzoek

25-05-2021
8

Toelichting
Er vindt nog steeds onderzoek plaats naar paulianeuze handelingen.
In onderzoek

25-08-2021
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit w ordt nog onderzocht.

29-08-2019
1

Dit aspect vormt nog steeds onderw erp van onderzoek. Daarbij spitst het
onderzoek zich toe op de activatransactie eind 2017.

27-02-2020
3

De activa overeenkomst en de rekeningafschriften roepen een aantal vragen
op die thans nader w orden onderzocht.

26-08-2020
5

In onderzoek.

26-11-2020
6

In onderzoek.

01-03-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

29-08-2019
1

Onderzoek naar aanleiding van activatransactie.
Onderzoek naar aanleiding van de bankrekeningafschriften.

26-08-2020
5

Onderzoek administratie en activatransactie.

01-03-2021
7

Met de (indirect) bestuurder is afgesproken dat uiterlijk op 25 mei 2021
inhoudelijk w ordt gereageerd op het schrijven van 26 april 2021.

25-05-2021
8

Er zal een bespreking gepland w orden met de bestuurder.

25-08-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 194,40

26-08-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.022,00

29-08-2019
1

€ 1.618,46

29-11-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

29-08-2019
1

4

26-08-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.323,14

29-08-2019
1

€ 286.377,80

29-11-2019
2

€ 287.643,41

26-08-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is voor zover bekend geen sprake van lopende procedures.

29-08-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Nvt.

29-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-onderzoek naar oorzaak faillissement;
-onderzoek relatie Rabobank en uitgew onnen zekerheden;
-onderzoek naar verhoudingen met andere vennootschappen;
-onderzoek naar activa-overeenkomst w aarbij alle activa van MPO zijn verkocht
aan Fint B.V.
-afw ikkeling tenaamstelling auto;
-onderzoek administratie en rechtmatigheid.

29-08-2019
1

Onderzoek naar aanleiding van activatransactie.
Onderzoek naar aanleiding van de bankrekeningafschriften.

26-08-2020
5

Onderzoek administratie en activatransactie.

01-03-2021
7

Gesprek bestuurder.

19-11-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-2-2022

19-11-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

29-08-2019
1

