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

12
02-09-2022
F.18/19/147
NL:TZ:0000111720:F001
13-08-2019

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr J.S. van Burg

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Rondw eg Personeelsdiensten B.V.

19-09-2019
1

Gegevens onderneming
Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Rondw eg
Personeelsdiensten B.V. (hierna: “de vennootschap”)

19-09-2019
1

Statutair adres:
Emmen
Vestigingsadres:
Bislett 10, 7825 Sb te Emmen
Correspondentieadres:
Bislett 10, 7825 Sb te Emmen
KvK-nr: 60466146

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met uitzendbureaus, payrolling, algemene
burgerlijke utiliteitsbouw , w egenbouw , natte w aterbouw en stukadoren.

Financiële gegevens

19-09-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-09-2019
1

Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement w as er
vermoedelijk geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

19-09-2019
1

€ 0,00

10-01-2020
2

€ 0,00

25-04-2020
3

€ 0,00

31-07-2020
4

€ 0,00

28-10-2020
5

€ 4.644,22

29-01-2021
6

€ 4.644,22

14-05-2021
7

€ 5.794,22

26-08-2021
8

€ 5.794,22

24-11-2021
9

€ 7.278,32

03-03-2022
10

€ 7.278,32

02-06-2022
11

€ 7.278,32

02-09-2022
12

Verslagperiode

van
13-8-2019

19-09-2019
1

t/m
15-9-2019
van
16-9-2019

10-01-2020
2

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

25-04-2020
3

t/m
24-4-2020
van
25-4-2020

31-07-2020
4

t/m
26-7-2020
van
27-7-2020

28-10-2020
5

t/m
25-10-2020
van
26-10-2020

29-01-2021
6

t/m
24-1-2021
van
25-1-2021

14-05-2021
7

t/m
13-5-2021
van
14-5-2021

26-08-2021
8

t/m
25-8-2021
van
26-8-2021

24-11-2021
9

t/m
23-11-2021
van
24-11-2021
t/m
2-3-2022

03-03-2022
10

van
3-3-2022

02-06-2022
11

t/m
1-6-2022
van
2-6-2022

02-09-2022
12

t/m
1-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 12 min

2

53 uur 42 min

3

9 uur 54 min

4

9 uur 12 min

5

6 uur 30 min

6

9 uur 0 min

7

5 uur 36 min

8

4 uur 36 min

9

2 uur 24 min

10

3 uur 30 min

11

3 uur 6 min

12

4 uur 42 min

totaal

142 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

19-09-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap De Rondw eg Personeelsdiensten B.V. is op 10 april 2014
door de heer R. Douw enga opgericht en in het Handelsregister ingeschreven
sedert 14 april 2014. De heer Douw enga w as toen ook bestuurder. De

19-09-2019
1

aandelen van de vennootschap w orden sedert 11 november 2014 gehouden
door De Runde Hooilanden Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap
w ordt sedert 11 november 2014 gevormd door de heer J.D. Meendering.
De vennootschap De Runde Hooilanden Holding B.V. is op 12 november 2014
opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 13 november 2014.
De aandelen van de vennootschap w orden gehouden door de Stichting
Administratiekantoor De Runde Hooilanden Holding. Het bestuur van die
vennootschap w ordt gevormd door de heer J.D. Meendering.
De stichting Stichting Administratiekantoor De Runde Hooilanden Holding is op
12 november 2014 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 13
november 2014. Het bestuur van de stichting w ordt gevormd door de heer J.D.
Meendering.

1.2 Lopende procedures
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Viaductstraat 58a te (9561
AC) Ter Apel voor een huurprijs van € 20.000,- per jaar excl. BTW .
Verhuurder is: D. Posthuma Vastgoed B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar, eindigend op
31 mei 2022.
De huurovereenkomst is opgezegd door de verhuurder conform artikel 39 Fw
en zal op grond hiervan eindigen per 20 november 2019.
De curator is met de verhuurder in overleg over een eventuele eerdere
beëindiging w elk overleg w ordt gecompliceerd door de kennelijke
onderverhuur aan gelieerde (groeps)vennootschappen en het feit dat er tot
dusverre geen, althans onvoldoende informatie door de bestuurder van
gefailleerde is verstrekt.
Op het officiële adres van gefailleerde, Bislett 10 te Emmen is alleen sprake
van een brievenbus met opschrift “De Rondw eg”.

1.5 Oorzaak faillissement

19-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Ondanks het feit dat een advocaat zich aanvankelijk per mail namens
gefailleerde bij de curator heeft gemeld (o.a. met de mededeling dat
gefailleerde al 2,5 jaar geen activiteiten meer zou uitoefenen) is het ondanks
herhaald schriftelijk en telefonisch verzoek tot dusverre niet gelukt een
bespreking met de bestuurder van gefailleerde en/of diens advocaat te
beleggen en is er ook nog geen enkele schriftelijke en/of administratieve
informatie m.b.t. gefailleerde en de aanloop naar/oorzaak van het faillissement
verstrekt.

19-09-2019
1

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een leasemaatschappij met
een onvoldaan gelaten vordering ad ca. € 180.000,- t.z.v. leasetermijnen vanaf
1 september 2017 tot 15 juni 2018. Als steunvordering heeft een openstaande
vordering van de Belastingdienst op gefailleerde ad in totaal ca. € 3.400.000,gediend.
De curator zal zijn pogingen om in contact met (de bestuurder van) gefailleerde
te komen en een bespreking te beleggen voortzetten en zal het onderzoek
naar de oorzaken van de faillissementen vervolgen.
Er heeft inmiddels een bespreking met (de bestuurder van) gefailleerde en zijn
advocaat plaats gevonden en is enige (administratieve) informatie
aangeleverd. Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt
vervolgd.

10-01-2020
2

Het nader onderzoek ten deze loopt nog. Nog steeds is niet alle gevraagde
informatie aangeleverd.

25-04-2020
3

Het nader onderzoek ten deze loopt nog. Nog steeds is niet alle gevraagde
informatie aangeleverd.

31-07-2020
4

Het nader onderzoek ten deze loopt nog. Nog steeds is niet alle gevraagde
informatie aangeleverd.

28-10-2020
5

Van de bestuurder zijn aanvullende stukken en nadere informatie ontvangen
w elke vooralsnog meer vragen oproepen dan antw oorden geven. Het
onderzoek ten deze w ordt vervolgd.

29-01-2021
6

Het onderzoek ten deze loopt nog.

14-05-2021
7

Het onderzoek ten deze loopt nog.

26-08-2021
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

19-09-2019
1

Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er vermoedelijk geen
personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
19-09-2019
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er vermoedelijk ook geen
personeelsleden in dienst bij de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.
Zie ook sub 1.7.

19-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft blijkens kadastrale recherche geen onroerende zaken
in eigendom.

19-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

19-09-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

In onderzoek.

10-01-2020
2

Aangetroffen is een scooter en een aanhangw agen.

28-10-2020
5

De betreffende zaken zijn met toestemming van de Rechter-commissaris voor €
1.633,50 verkocht.

29-01-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

19-09-2019
1

Er hebben met verkoop verbandhoudende w erkzaamheden plaatsgevonden.

29-01-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

19-09-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

In onderzoek.

10-01-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

19-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

In onderzoek.

10-01-2020
2

De curator heeft kennisg genomen van een via een deurw aarder lopend
incassotraject. Uit hoofde van dit incassotraject zal de boedel nog een betaling
ontvangen.

28-10-2020
5

Inmiddels is een bedrag ad € 3.000,- ontvangen.

29-01-2021
6

Inmiddels is een bedrag ad € 4.250,- ontvangen.

26-08-2021
8

Het incassotraject is nog gaande w aarbij gestreefd w ordt naar een mogelijke
afw ikkeling tegen finale kw ijting.
Het incassotraject is nog gaande w aarbij gestreefd w ordt naar een mogelijke
afw ikkeling tegen finale kw ijting.

24-11-2021
9

Het incassotraject is nog gaande w aarbij gestreefd w ordt naar een mogelijke
afw ikkeling tegen finale kw ijting.

03-03-2022
10

Het incassotraject is nog gaande w aarbij gestreefd w ordt naar een mogelijke
afw ikkeling tegen finale kw ijting.

02-06-2022
11

De pogingen om tot een finale afw ikkeling te komen w orden voortgezet.
Inmiddels is in totaal € 5.750,- ontvangen.

02-09-2022
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

19-09-2019
1

Er hebben met dit incassotraject verband houdende w erkzaamheden
plaatsgevonden.

28-10-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
19-09-2019
Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft bij de ABN-AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. een drietal
bankrekeningen w elke per faillissementsdatum een saldo van nagenoeg nul
vertonen.

1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft vooralsnog geen op naam van gefailleerde staande
leaseovereenkomsten aangetroffen.

19-09-2019
1

De curator heeft een op naam van gefailleerde staande leaseovereenkomst
m.b.t. een Harley Davidson motorfiets aangetroffen. De locatie van de
motorfiets is op dit moment niet bekend.

10-01-2020
2

De locatie van de motorfiets is inmiddels bekend.

25-04-2020
3

De motorfiets vertegenw oordigde geen overw aarde in verband w aarmee het
object door de leasemaatschappij is/w ordt teruggenomen.

31-07-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Nog niet bekend.

19-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

19-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

19-09-2019
1

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

19-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-09-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

19-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-09-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

19-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot dusverre is er geen administratie door de bestuurder en/of zijn advocaat
aangeleverd. Zie ook hiervoor sub 1.7. De curator heeft al w el van de
Belastingdienst een rapport d.d. 27 maart 2019 inzake het bij gefailleerde
ingesteld boekenonderzoek over de jaren 2014 t/m 2017 ontvangen blijkens
hetw elk de administratie van gefailleerde door de Belastingdienst is verw orpen
w egens aanzienlijke tekortkomingen. Daarmee lijkt thans reeds vast te staan
dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Als gevolg van het
boekenonderzoek zijn ook de naheffingsaanslagen tot een bedrag ad ca. €
3.400.000,- opgelegd w elke als steunvordering bij de faillissementsaanvrage
hebben gediend.

19-09-2019
1

Er is inmiddels een zeer geringe hoeveelheid administratieve administratie
aangeleverd w elke niet noopt tot afw ijking van de hiervoor reeds getrokken
conclusie t.a.v. de administratie.

10-01-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister is de jaarrekening over het jaar 2016 op 24
december 2018, derhalve te laat, gedeponeerd.

19-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

19-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-09-2019
1

De curator heeft in de sub 7.1 genoemde rapportage van de Belastingdienst
aanw ijzingen voor (mogelijk) onbehoorlijk bestuur aangetroffen.
Ook uit hoofde van het hiervoor onder 7.2 vermelde en het bepaalde in artikel
2:248 lid 2 BW vloeit voort dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling
door het bestuur, dat w ordt vermoed een belangrijke oorzaak van het
faillissement te zijn.
Het onderzoek ten deze zal w orden vervolgd.

Toelichting

10-01-2020
2

Het onderzoek ten deze loopt nog.

Toelichting

02-06-2022
11

De bestuurder is inmiddels in privé in staat van faillissement verklaard hetgeen
eventueel verhaal op hem zal beletten.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

19-09-2019
1

De curator heeft in voornoemde rapportage tevens aanw ijzingen voor
(mogelijk) paulianeus handelen aangetroffen.
Het onderzoek ten deze zal w orden vervolgd.

Toelichting

10-01-2020
2

Het onderzoek ten deze loopt nog.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden en er is
schriftelijk en mondeling contact onderhouden met diverse betrokkenen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

19-09-2019
1

Toelichting

19-09-2019
1

De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator en de huur vanaf datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.437.506,00

19-09-2019
1

Toelichting
De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 3.437.506,00.

€ 3.455.793,00

10-01-2020
2

€ 3.446.541,00

25-04-2020
3

€ 3.446.628,00

31-07-2020
4

€ 3.446.703,00

29-01-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-09-2019
1

Tot dusverre heeft het UW V nog geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-09-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

19-09-2019
1

Toelichting
Tot dusverre hebben vijf concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 227.010,64.

9

10-01-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben negen concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 358.065,39.

11

28-10-2020
5

Toelichting
Tot dusverre hebben 11 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 370.250,76.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 227.010,64

19-09-2019
1

Toelichting
Tot dusverre hebben vijf concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 227.010,64.

€ 358.065,39

10-01-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben negen concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 358.065,39.

€ 370.250,76

28-10-2020
5

Toelichting
Tot dusverre hebben 11 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 370.250,76.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te
verw achten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

19-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

19-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van
dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

19-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

19-09-2019
1

inventarisatie;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

28-10-2020
5

inventarisatie;
afw ikkelen incassotraject;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

24-11-2021
9

afw ikkelen incassotraject;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

19-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

02-09-2022
12

