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Algemene gegevens
Naam onderneming
ToW ork4 Professionals B.V., ToW ork4 B.V., ToW ork4 Transport B.V. en ToW ork4
Horeca B.V.
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Gegevens onderneming
Gegevens gefailleerde 1 : de besloten vennootschap ToW ork4 Horeca B.V.
(hierna: “de vennootschap”)
Statutair adres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
Vestigingsadres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
Correspondentieadres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
KvK-nr: 67086756
Faillissementsnummer : C/18/20/65 F
Datum uitspraak : 28 april 2020
Curator : mr. J.S. van Burg

Gegevens gefailleerde 2 : de besloten vennootschap ToW ork4 B.V. (hierna: “de
vennootschap”)
Statutair adres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
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Vestigingsadres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
Correspondentieadres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
KvK-nr: 54058953
Faillissementsnummer : C/18/20/82 F
Datum uitspraak : 18 mei 2020
Curator : mr. J.S. van Burg

Gegevens gefailleerde 3 : de besloten vennootschap ToW ork4 Professionals
B.V. (hierna: “de vennootschap”)
Statutair adres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
Vestigingsadres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
Correspondentieadres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
KvK-nr: 56508360
Faillissementsnummer : C/18/20/83 F
Datum uitspraak : 18 mei 2020
Curator : mr. J.S. van Burg

Gegevens gefailleerde 4 : de besloten vennootschap ToW ork4 Transport B.V.
(hierna: “de vennootschap”)
Statutair adres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
Vestigingsadres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
Correspondentieadres:
Moermanskw eg 2, unit 3, 9723 HM te Groningen
KvK-nr: 67086608
Faillissementsnummer : C/18/20/84 F
Datum uitspraak : 18 mei 2020
Curator : mr. J.S. van Burg

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Gefailleerde 1
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met het verrichten van activiteiten op het
gebied van het uitzenden, het detacheren, de w erving en selectie en het
payrollen ten behoeve van de bedrijven, instellingen en organisatie in de
horecabranche.
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Gefailleerde 2
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met het verrichten van activiteiten op het
gebied van het uitzenden, het detacheren, de w erving en selectie en het
payrollen , alsmede beheren en beleggen.
Gefailleerde 3
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met het verrichten van activiteiten op het
gebied van het uitzenden, het detacheren, de w erving en selectie en het
payrollen.
Gefailleerde 4
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met het verrichten van activiteiten op het
gebied van het uitzenden, het detacheren, de w erving en selectie en het
payrollen ten behoeve van de bedrijven, instellingen en organisatie in de
transportbranche.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde 1
Jaar: Omzet: W inst & Verlies Balanstotaal
2019 n.n.b. n.n.b. n.n.b.
2018 730.000,- 4.000,- (w inst) 120.032,2017 430.000-, 2.000,- (w inst) 131.056,Gefailleerde 2
Jaar: Omzet: W inst & Verlies Balanstotaal
2019 119.455,- 83.558,31 (w inst) 18.514,2018 202.000,- - 33.000,- (verlies) 45.093,2017 193.000,- 1.000,- (w inst) 71.650,Gefailleerde 3
Jaar: Omzet: W inst & Verlies Balanstotaal
2019 391.856,- -211.602,- (verlies) 284.953,2018 1.123,000,- -13.000,- (verlies) 348.885,2017 1.601.000,- 1.000,- (w inst) 313.411,Gefailleerde 4
Jaar: Omzet: W inst & Verlies Balanstotaal
2019 1.394.745,- 154.814,86 (w inst) 154.975,2018 1.674.000,- 4.000,- (w inst) 356.754,2017 624.000,- 5.000,- (w inst) 168.511,-

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
23-06-2020
1

Toelichting
onbekend

Boedelsaldo
€ 111,39
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€ 25.236,36

25-09-2020
2

€ 28.514,49

24-12-2020
3

Verslagperiode
van
28-7-2020

23-06-2020
1

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

25-09-2020
2

t/m
24-9-2020
van
25-9-2020

24-12-2020
3

t/m
20-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

75 uur 42 min

2

71 uur 30 min

3

19 uur 24 min

totaal

166 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Gefaillieerde 1
Verslagperiode : 28 april 2020 t/m 15 juni 2020
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 20,9
Bestede uren totaal : 20,9
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Gefailleerde 2
Verslagperiode : 18 mei 2020 t/m 15 juni 2020
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 0,2
Bestede uren totaal : 0,2
Gefailleerde 3
Verslagperiode : 18 mei 2020 t/m 15 juni 2020
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 75,7
Bestede uren totaal : 75,7
Gefailleerde 4
Verslagperiode : 18 mei 2020 t/m 15 juni 2020
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 0,2
Bestede uren totaal : 0,2
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.
Gefaillieerde 1
Verslagperiode : 16 juni 2020 t/m 24 september 2020
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 0,3
Bestede uren totaal : 21,2
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Gefailleerde 2
Verslagperiode : 16 juni 2020 t/m 24 september 2020
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 0,1
Bestede uren totaal : 0,3
Gefailleerde 3
Verslagperiode : 16 juni 2020 t/m 24 september 2020
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 71,1
Bestede uren totaal : 146,8
Gefailleerde 4
Verslagperiode : 16 juni 2020 t/m 24 september 2020
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 0,0
Bestede uren totaal : 0,2
In de verslagperiode zijn inzake gefailleerde 1, 2 en 4 geen uren besteed.
Inzake gefailleerde 3 (ToW ork 4 Professionals B.V.) zijn in de verslagperiode
19,4 uren besteed.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap ToW ork4 Horeca B.V. is op 18 oktober 2016 opgericht en in
het Handelsregister ingeschreven sedert 18 oktober 2016. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door ToW ork4 Groep B.V. Het bestuur van de
vennootschap w ordt gevormd door ToW ork4 Groep B.V.

23-06-2020
1

De vennootschap ToW ork4 B.V. is op 30 november 2011 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 2 december 2011. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door ToW ork4 Groep B.V. Het bestuur van de
vennootschap w ordt gevormd door ToW ork4 Groep B.V.
De vennootschap ToW ork4 Professionals B.V. is op 20 november 2012
opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 21 november 2012.
De aandelen van de vennootschap w orden gehouden door ToW ork4 Groep
B.V. Het bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door ToW ork4 Groep
B.V.
De vennootschap ToW ork4 Transport B.V. is op 18 oktober 2016 opgericht en
in het Handelsregister ingeschreven sedert 18 oktober 2016. De aandelen van
de vennootschap w orden gehouden door ToW ork4 Groep B.V. Het bestuur van
de vennootschap w ordt gevormd door ToW ork4 Groep B.V.
De vennootschap ToW ork4 Groep B.V. is op 27 mei 2019 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 29 mei 2019. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door ToW ork4 Beheer B.V. Het bestuur van
de vennootschap w ordt gevormd door de heer H.J. Tuntelder.
De vennootschap ToW ork4 Beheer B.V. is op 27 mei 2019 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 28 mei 2019. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door de heer H.J. Tuntelder. Het bestuur van
de vennootschap w ordt gevormd door de heer H.J. Tuntelder.
De vennootschappen maken onderdeel uit van een groep vennootschappen.
Graag verw ijs ik u naar de bijlage.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij
thans nog lopende procedures.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschappen de navolgende verzekeringen gesloten:
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- Een MKB pakketverzekering bij AssurandeurenGilde
- Een verzuimverzekering bij de Amersfoortse

Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de
verzekeringen opgezegd. De curator is nog onbekend met een eventuele
premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Moermanskw eg 2, ruimte nr.
3 te (9723 HM) Groningen.
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Verhuurder is: W esterhoeve Vastgoed B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar, eindigend op
14 augustus 2024.
De huurovereenkomst is nog niet opgezegd en curator en verhuurder zijn in
overleg over beëindiging met w ederzijds goedvinden op de kortst mogelijke
termijn. Voorw aarde daarvoor is dat de in de bedrijfsruimte aanw ezige
inventaris verkocht en uitgeleverd dient te zijn.
De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden per 1 juli 2020 beëindigd
w aarbij de verhuurder de aanw ezige inventaris heeft gekocht.

1.5 Oorzaak faillissement

25-09-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende
oorzaken die de faillissementen tot gevolg hebben gehad.
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ToW ork4 c.s. hebben in de jaren 2018 en 2019 mede als gevolg van een
controle van de NEN-certificering w aaruit diverse administratieve fouten bleken
te maken gehad met diverse financiële tegenslagen w aardoor de
liquiditeitspositie onder druk is komen te staan. Vooral de schuld aan de fiscus
is in die periode toegenomen. In de zomer van 2019 heeft daarover overleg
met de fiscus plaatsgevonden en zijn betalingsafspraken gemaakt. Die regeling
is tot het moment van het uitbreken van de Corona-crisis keurig nagekomen.
Sinds begin maart 2020 zijn de klanten echter massaal afgehaakt, w orden
geen opdrachten meer verstrekt en betalen de debiteuren steeds slechter.
ToW ork4 c.s. verloonden eind 2019 periodiek circa 440 w erknemers w elk
aantal teruggelopen is naar circa 40.
Op 28 april 2020 is ToW ork4 Horeca B.V., die op 1 januari 2020 haar
activiteiten al had gestaakt, op verzoek van onbetaald gebleven w erknemers
in staat van faillissement verklaard w aarna de overige vennootschappen op
eigen aangifte op 18 mei 2020 in staat van faillissement zijn verklaard.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog
vervolgen.
Het onderzoek loopt nog.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Op de datum van uitspraak van de faillissementen w as er een onbekend
aantal personeelsleden in vaste dienst. In verband met
betalingsachterstanden w aren de boekhoudsystemen reeds sinds enkele
w eken geblokkeerd voor gebruik en had de directie geen toegang meer tot de
systemen. Volgens opgaaf van de bestuurder, (ex-)w erknemers en informatie
van derden w aren er in totaal 94 w erknemers in dienst van de gefailleerde
vennootschappen.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Volgens opgaaf van de bestuurder w aren er in het jaar voorafgaand aan de
faillissementen tussen de 300 en 440 personeelsleden in dienst bij de
vennootschappen.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-5-2020

94

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten voor zover deze aan de
hand van beschikbare informatie konden w orden achterhaald voor
zover vereist op 25

totaal

94

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en het UW V.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De vennootschappen hebben geen
onroerende zaken in eigendom.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschappen – bedrijfsmiddelen bestaande uit een geringe
kantoorinventaris aangetroffen.
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Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
Boedelbijdrage is niet van toepassing.
De bedrijfsmiddelen zijn met toestemming van de rechter-commissaris voor een
bedrag ad € 1.750,- excl. BTW aan de verhuurder van de bedrijfsruimte
verkocht.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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Er hebben met de afw ikkeling van de verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is enig onderhanden w erk in de vorm van nog korte tijd lopende contracten
aangetroffen.
Er is geen verkoopopbrengst te verw achten.
Boedelbijdrage is niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben tal van inventariserende en met verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 88.038,86
totaal

€ 88.038,86

Toelichting debiteuren
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Toelichting debiteuren
De curator heeft verdeeld over de diverse vennootschappen een
debiteurenportefeuille met een nominale w aarde van € 88.038,86 aangetroffen
w elke grotendeels rechtsgeldig openbaar is verpand en/of gecedeerd aan
factoringmaatschappij Bibby Financial Services. Een aanzienlijk deel kan zeer
w aarschijnlijk om diverse redenen (bijvoorbeeld het faillissement van de
betreffende debiteur of de mogelijkheid tot verrekening) als oninbaar w orden
aangemerkt. Pas na toegang tot de administratieve systemen zal de curator
zich een completer beeld van de situatie per faillissementsdatum kunnen
vormen.
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Opbrengst is nog niet bekend.
Boedelbijdrage is nog niet bekend.
De curator heeft beperkt toegang tot de administratieve systemen kunnen
verkrijgen en heeft dien ten gevolge nog altijd geen volledig beeld van de
situatie per faillissementsdatum. Ook van de zijde van de
factoringmaatschappij is nog geen volledig beeld verkregen.
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De curator heeft op basis van w el voorhanden gegevens nog een aantal door
personeelsleden vlak voor datum faillissement en tijdens de opzegtermijn
verrichte w erkzaamheden kunnen factureren uit hoofde w aarvan inmiddels een
bedrag ad € 20.407,02 is ontvangen op de boedelrekening.
Inmiddels is n.a.v. reacties van debiteuren gebleken dat de w el beschikbare
gegevens geen juist beeld gaven van de w erkelijke situatie. De curator gaat
er van uit geen debiteuren meer te kunnen incasseren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.
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De curator heeft tal van met de behandeling der debiteurendossiers verband
houdende w erkzaamheden verricht.
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De curator heeft de w erkzaamheden voortgezet.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap(pen) w erden niet middels een bancair krediet gefinancierd
maar maakten gebruik van de diensten de diensten van een
factoringmaatschappij Bibby Financial Services. De vordering van de
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factoringmaatschappij is nog niet bekend. Bij de Rabobank Noordenveld w est
Groningen w erden diverse rekeningen aangehouden w aarop in totaal een
batig saldo is aangetroffen ad € 394,21.

Toelichting vordering van bank(en)
Het saldo is op de boedelrekening ontvangen.
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5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft met Driebond Lease drie leaseovereenkomsten
gesloten inzake de operational lease van drie personenvoertuigen bestemd
voor de bestuurder en een medew erker.
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Ten tijde van de uitspraak van het faillissement bevond zich één voertuig in
Spanje w aar de bestuurder w oonachtig is. Volgens opgaaf van de bestuurder
zijn met hem afspraken gemaakt inzake het ophalen en inleveren van het
voertuig uit Spanje en het inleveren van de overige tw ee voertuigen.

5.3 Beschrijving zekerheden
De bevoorschotting door de factoringmaatschappij vond plaats middels cessie
en/of openbare verpanding van de (meeste) handelsvorderingen van de
vennootschap(pen). De curator heeft nog niet alle informatie dienaangaande
ontvangen.
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Zie verslag 1 en sub 4.1.

25-09-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Zie sub 5.3.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die
mogelijkheid heeft geen enkele schuldeisers gebruik gemaakt. Bij de verkoop
der activa zal w orden bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig
gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor
te vrijw aren.
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5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er heeft geen eigenlijke voortzetting plaatsgevonden maar slechts in die zin
dat (daar w aar mogelijk) is geprobeerd tot uiterlijk het einde van de
opzegtermijn van het nog w erkzame personeel de nog lopende contracten uit
te dienen. In de meeste gevallen is de inleen relatie door de inlener met
onmiddellijke ingang beëindigd.
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6.2 Financiële verslaglegging
In een volgend verslag zal blijken w elke opbrengst hiermee gerealiseerd is
kunnen w orden.
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Zie sub 4.1.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er hebben met deze “voortzettingsperiode” verbandhoudende
w erkzaamheden plaatsgevonden.
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Deze w erkzaamheden zijn gecontinueerd.

25-09-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft onmiddellijk na uitspraak van het faillissement de activa
bestaande uit een geringe hoeveelheid roerende zaken (inventaris), enig
onderhanden w erk en het immaterieel actief geïnventariseerd w aarna deze
zaken aan gegadigden te koop zijn aangeboden.
Er is vervolgens bij gebrek aan belangstelling omdat bijna alle opdrachtgevers
de relatie al hadden beëindigd of meteen gingen beëindigen geen verkoop
gerealiseerd.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er hebben diverse met de (voorbereiding van de) mogelijke verkoop verband
houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator doet hier nog onderzoek naar. Tot op heden is er door de
bestuurder een zeer summiere administratie aangeleverd, hetgeen deels te
verklaren is door het feit dat Easyflex toegang tot de systemen heeft
gew eigerd w egens betalingsachterstanden. De curator is nog met deze partij
in overleg over toegang op grond van het bepaalde in artikel 105a FW .

23-06-2020
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Het onderzoek loopt nog en w ordt bemoeilijkt door de beperkte toegang tot
de systemen.

25-09-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen over het jaar 2018 te laat
gedeponeerd.

23-06-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschappen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-06-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

23-06-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

Toelichting
Het onderzoek ten deze loopt nog. Zie ook sub 7.2.

23-06-2020
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25-09-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

Toelichting
Het onderzoek ten deze loopt nog.

23-06-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
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.

23-06-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

23-06-2020
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De w erkzaamheden zijn voortgezet.

25-09-2020
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De w erkzaamheden zijn voortgezet.

24-12-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een

23-06-2020
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vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
€ 4.134,51

25-09-2020
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€ 40.322,95

24-12-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 216.596,00

23-06-2020
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Toelichting
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. € 168.485,ToW ork4 B.V. € ToW ork4 Professionals B.V. € 35.278,ToW ork4 Transport B.V. € 12.833,Totaal € 216.596,€ 590.743,42
Toelichting
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. € 187.093,ToW ork4 B.V. € 25.897,42
ToW ork4 Professionals B.V. € 43.135,ToW ork4 Transport B.V. € 334.618,Totaal € 590.743,42

8.3 Pref. vord. UWV

25-09-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

23-06-2020
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Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
het UW V aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. € ToW ork4 B.V. € ToW ork4 Professionals B.V. € ToW ork4 Transport B.V. € Totaal € € 30.832,85

25-09-2020
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Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre onderstaande preferente vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
het UW V aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. € ToW ork4 B.V. € ToW ork4 Professionals B.V. € 30.832,85
ToW ork4 Transport B.V. € Totaal € 30.832,85
€ 82.759,97

24-12-2020
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Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre onderstaande preferente vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
het UW V aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. € 12.985,99
ToW ork4 B.V. € 7.680,93
ToW ork4 Professionals B.V. € 31.771,94
ToW ork4 Transport B.V. € 30.321,11
Totaal € 82.759,97

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.390,91
Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande andere preferente vorderingen ingediend..
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. € 2.980,58
ToW ork4 B.V. € ToW ork4 Professionals B.V. € ToW ork4 Transport B.V. € 410,33
Totaal € 3.390,91

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-06-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

23-06-2020
1

Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande vorderingen per faillissement ingediend.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. 3 € 2.577,40
ToW ork4 B.V. 5 € 10.789,42
ToW ork4 Professionals B.V. 8 € 16.149,76
ToW ork4 Transport B.V. 5 € 23.165,60
Totaal 21 € 52.682,18
34

25-09-2020
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Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande concurrente vorderingen per faillissement
ingediend.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. 3
ToW ork4 B.V. 11
ToW ork4 Professionals B.V. 15
ToW ork4 Transport B.V. 5
Totaal 34

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 52.682,18

23-06-2020
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Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande vorderingen per faillissement ingediend.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. 3 € 2.577,40
ToW ork4 B.V. 5 € 10.789,42
ToW ork4 Professionals B.V. 8 € 16.149,76
ToW ork4 Transport B.V. 5 € 23.165,60
Totaal 21 € 52.682,18
€ 124.113,36

25-09-2020
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Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande concurrente vorderingen per faillissement
ingediend.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
ToW ork4 Horeca B.V. € 2.577,40
ToW ork4 B.V. € 15.325,66
ToW ork4 Professionals B.V. € 83.044,70
ToW ork4 Transport B.V. € 23.165,60
Totaal € 124.113,36

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zullen de faillissementen te zijner tijd kunnen w orden
voorgedragen voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

23-06-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.
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De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

25-09-2020
2

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.

23-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- verkrijgen toegang tot de administratieve systemen;
- incasso faillissementsdebiteuren;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- afw ikkeling “oneigenlijke” voortzetting.

23-06-2020
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In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- verkrijgen toegang tot de administratieve systemen;
- incasso faillissementsdebiteuren;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- afw ikkeling “oneigenlijke” voortzetting.
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In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- verkrijgen toegang tot de administratieve systemen;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;

24-12-2020
3

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

25-09-2020
2

Indien de uitkomsten van de onderzoeken als bedoeld in de diverse punten
niet tot nadere actie nopen kunnen de faillissementen voor medio 2021
afgew ikkeld zijn.

24-12-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
24-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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