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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Uitzend Groep Loon en Werk B.V. 07-06-2018 
 3

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitzend Groep Loon 
en Werk B.V., statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te (6862 DN) 
Oosterbeek aan de Weverstraat 161, KvK-nummer 63551101.

De vennootschap is opgericht op 19 maart 2015. De vennootschap 
exploiteerde een uitzendbureau voor ZZP-ers. De vennootschap wordt ( 
indirect) bestuurd door de heer W ienbelt.

07-06-2018 
 3

De activiteiten van de onderneming bestonden uit het detacheren van ZZP-ers. 
Deze activiteiten zijn sterk afgenomen toen in 2017 de Wet DBA werd 
ingevoerd. De inleners liepen door de invoering van deze wet aanzienlijke 
risico's wanneer zij zgn. "ZZP-ers" werkzaamheden aanboden nu al snel 
geconcludeerd werd dat er sprake was van een werknemer/werkgeversrelatie.  
Dit betekende dat er vanaf 2017 geen vraag meer was naar deze activiteiten 
en de omzet sterk afnam.

07-06-2018 
 3

Verslagnummer 4
Datum verslag 06-09-2018
Insolventienummer F.05/17/470
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015580:F001
Datum uitspraak 26-09-2017

R-C mr. JSW Lucassen
Curator Mr. A.M.T. Weersink



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 1.100.000,00 € -40.000,00

2017 € 40.000,00 € -45.000,00

De vennootschap is weliswaar in 2015 opgericht, echter de activiteiten zijn 
eerst in 2016 gestart. In 2016 was er een aanzienlijke omzet die in 2017 erg is 
teruggelopen vanwege de invoering van de Wet DBA.
Er dient nog wel onderzoek verricht te worden naar het verloop van de omzet.

De w inst-/verliescijfers zijn de cijfers volgens Wienbelt. Er zijn geen 
balansgegevens bekend.

07-06-2018 
 3

In de afgelopen verslagperiode is er onderzoek gedaan naar het 
verdienmodel binnen de onderneming. De bestuurder liet weten dat de 
w instmarge zeer krap was. De vennootschap verdiende op de 
uitzendkrachten per gewerkt uur € 1,-. Uit deze marge konden de 
overheadkosten van de onderneming niet worden voldaan, zodat er 
uiteindelijk verlies werd geleden.

06-09-2018
 4

2

De arbeidsrelaties met de werknemers zijn beëindigd.

07-06-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 656,50

Het boedelsaldo bestaat uit een boedelbijdrage vanwege de verkoop van een 
voertuig die verpand was aan de financier. De boedelbijdrage was € 500,- ex 
BTW.
Daarnaast is er nog een restitutie ontvangen van MKB Ondernemers groot € 
51,50.

07-06-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 656,50

Het boedelsaldo is in de afgelopen verslagperiode onveranderd gebleven.

06-09-2018
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
27-2-2018

t/m
6-6-2018

07-06-2018 
 3

van
7-6-2018

t/m
5-9-2018

06-09-2018
 4

Verslagperiode Bestede uren

3 32,80 uur

4 4,30 uur

totaal 37,10 uur

Hierboven is de totaal tot en met deze verslagperiode bestede tijd opgegeven. 
Deze is als volgt opgebouwd:
Door voorgaande curator bestede tijd tot 27-02-2018: 20,1 uur.
Door voorgaande curator bestede tijd in de verslagperiode: 1,3 uur
Door opvolgend curator bestede tijd in de verslagperiode: 11,4 uur

De bestede uren bestaan uit inlezen van het faillissementsdossier en een 
bespreking met de voormalige curator en verkoop van de verpande auto.

07-06-2018 
 3

Totaal door voorgaande curator bestede tijd: 21,4 uur
Totaal door huidige curator bestede tijd: 15,5 uur

06-09-2018
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Het bestuur van de onderneming wordt gevormd door Stichting Administratie 
kantoor Loon en Werk. De bestuurder van deze Stichting is de heer W ienbelt, 
eerder genoemd. In het verleden had het bestuur nog twee leden, de heer 
Koekebakker ( t/m 8 augustus 2016) en de heer Blume ( tot 1 januari 2016).

07-06-2018 
 3

Er zijn geen lopende procedures bekend. 07-06-2018 
 3

De verzekeringen waren reeds opgezegd door de bestuurder voordat het 
faillissement was uitgesproken.

07-06-2018 
 3

Er was geen lopende huurovereenkomst. De onderneming had een locatie in 
de bibliotheek te Heteren waar zij om niet gebruik van mochten maken. De 
werkzaamheden vonden veelal digitaal plaats.

07-06-2018 
 3

Zoals aangegeven werden ZZP-ers te werk gesteld bij inleners. Door de 
gewijzigde regelgeving, de Wet DBA, viel de vraag naar ZZP-ers weg en viel bij 
deze onderneming ook de omzet weg. Vervolgens is het faillissement 
aangevraagd door een werknemer.

07-06-2018 
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
2

De arbeidsrelaties zijn beëindigd door de voormalige curator. Zie verslag 1 en 
2. Dit punt is afgewikkeld.

07-06-2018 
 3

Personeelsleden
2

Zie verslag 2.

07-06-2018 
 3

Datum Aantal Toelichting

4-10-2017 1 Van één werknemer was de arbeidsovereenkomst beëindigd op 30
september 2017.

totaal 1

De werkzaamheden van de werknemers bestonden uit administratieve 
verrichtingen, acquisitie en begeleiden van de ZZP-ers bij inleners.

07-06-2018 
 3

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet aanwezig.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 07-06-2018 
 3



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

Geen. 07-06-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voertuig VW Passat; handelswaarde € 6500 incl
BTW

€ 8.225,00 € 500,00

totaal € 8.225,00 € 500,00

De aangetroffen bedrijfsmiddelen bestonden uit een voertuig zoals hierboven 
genoemd alsmede een laptop en een mobiele telefoon die waarschijnlijk 
onverkoopbaar zijn.

De boedelbijdrage betreft het bedrag exclusief BTW.

07-06-2018 
 3

afgewikkeld 06-09-2018
 4

De laptop en mobiele telefoon namen de werknemers mee op locatie. Er zijn 
derhalve geen bodemgoederen aangetroffen.

07-06-2018 
 3

afgewikkeld 06-09-2018
 4

De auto is verkocht en met deze verkoop zijn beperkt werkzaamheden 
gemoeid.

Onder Werkzaamheden overige activa staat de totale aan activa bestede tijd 
weergegeven.

07-06-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Er zijn geen voorraden aangetroffen 07-06-2018 
 3



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. 07-06-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t

totaal € 0,00 € 0,00

Niet aangetroffen. 07-06-2018 
 3

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 2,3 uur 07-06-2018 
 3

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Niet aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Door de bestuurder werd aangegeven dat alle debiteuren hun vordering 
zouden hebben voldaan. Onderzoek zal nog moeten plaatsvinden.

07-06-2018 
 3

In de komende verslagperiode zal gecontroleerd worden of alle debiteuren 
hun openstaande vorderingen hebben voldaan.

06-09-2018
 4

Het onderzoek naar de debiteurenportefeuille wordt zo spoedig mogelijk 
gestart.

07-06-2018 
 3



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5. Bank/Zekerheden

De KNAB-bank heeft een debet stand op de betaalrekening en uit dien hoofde 
een vordering. De hoogte van deze vordering bedraagt volgens de ontvangen 
bankafschriften € 10,80. De bank heeft deze vordering niet ingediend.

07-06-2018 
 3

Niet aanwezig. 07-06-2018 
 3

De voormalig bestuurder van de Stichting heeft de vennootschap gefinancierd 
en een vordering van € 49.586,63 op failliet. Tot zekerheid van zijn vordering is 
er een stil pandrecht gevestigd op de VW Passat. De VW is via een veilingsite 
verkocht.

07-06-2018 
 3

Afgewikkeld. 06-09-2018
 4

Afgewikkeld. 07-06-2018 
 3

Niet aan de orde. 07-06-2018 
 3

Niet aangetroffen. 07-06-2018 
 3

Niet aan de orde. 07-06-2018 
 3



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

€ 500,00

De VW Passat had een handelswaarde van € 6.500,- incl BTW en is verkocht 
voor een bedrag van € 8.225,- incl BTW. Door de pandhouder is een 
boedelbijdrage voldaan van € 605,- incl BTW, nu er nog werkzaamheden van 
de curator ten behoeve van het opvragen van nieuwe kentekenbewijzen 
werden gevraagd.

07-06-2018 
 3

Afronden verkoop van de auto.

Bestede tijd in verslagperiode: 
voormalige curator: 0,3 uur
opvolgend curator: 0,7 uur

07-06-2018 
 3



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. De activiteiten waren ten tijde van de uitspraak van het 
faillissement reeds beëindigd.

07-06-2018 
 3

Niet aan de orde. 07-06-2018 
 3

Niet van toepassing. 07-06-2018 
 3

Doorstarten onderneming

N.v.t. 07-06-2018 
 3

N.v.t. 07-06-2018 
 3

nvt
07-06-2018 

 3

N.v.t.
07-06-2018 

 3

N.v.t. 07-06-2018 
 3



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

Er dient nog nader onderzoek te worden gedaan of aan deze verplichting op 
voldoende w ijze inhoud is gegeven. Met de voormalige bestuurder is dit 
onderwerp van overleg.

07-06-2018 
 3

Dit onderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond. 06-09-2018
 4

De jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd. Er zijn geen stukken aangetroffen 
waaruit blijkt dat het jaar 2015 in de jaarstukken 2016 verwerkt wordt omdat 
er sprake zou zijn van een verlengd boekjaar.

07-06-2018 
 3

Niet aan de orde vanwege de omvang van de onderneming. 07-06-2018 
 3

In onderzoek. 07-06-2018 
 3

De aandelen zijn volgestort. 06-09-2018
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog in onderzoek.

07-06-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit onderzoek loopt en wordt in de volgende verslagperiode afgewikkeld.

06-09-2018
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

7.6 Paulianeus handelen

Nog in onderzoek.

07-06-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen
Ja

Er is gebleken dat er zich een paulianeuze actie heeft voorgedaan. Er is door 
één van de bestuurders nog een bedrag opgenomen van de rekening van 
gefaillieerde vennootschap kort voor faillissement terw ijl hij daartoe niet 
meer de bevoegdheid had. Hierover is thans overleg.

06-09-2018
 4

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende periode opgestart. 07-06-2018 
 3

Dit onderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond. 06-09-2018
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 07-06-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 06-09-2018
 4

8. Crediteuren

€ 11.686,81

Het UWV heeft een boedelvordering van € 4.230,29 ingediend. Ten aanzien 
van het salaris van de voorgaande curator is conform diens salarisverzoek een 
bedrag van € 7.456,52 opgenomen. Naast haar eigen salaris verwacht de 
curator verder geen boedelvorderingen.

07-06-2018 
 3

€ 23.665,00 07-06-2018 
 3

€ 26.849,00 06-09-2018
 4



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

€ 10.251,67 07-06-2018 
 3

€ 10.241,67

Het UWV heeft een preferente vordering van € 1.541,63 en een laag-
preferente vordering van € 8.700,04 ingediend.

06-09-2018
 4

€ 14.021,24

Twee werknemers hebben preferente vordering ten bedrage van in totaal € 
14.021,24 ingediend. De curator verwacht nog een hoog-preferente vordering 
van de aanvrager van het faillissement.

07-06-2018 
 3

4 07-06-2018 
 3

€ 35.536,78 07-06-2018 
 3

De curator verwacht dat er geen uitkering zal kunnen volgen aan de 
preferente en concurrente crediteuren.

06-09-2018
 4

Vooralsnog onbekend.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,5 uur

07-06-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 2,5 uur 06-09-2018
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Geen lopende procedures. 07-06-2018 
 3

Niet van toepassing. 07-06-2018 
 3

Niet van toepassing. 07-06-2018 
 3

Geen. 07-06-2018 
 3



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan de de navolgende 
punten:
- debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek en de afzonderlijke aspecten;
- overleg met bestuurder naar aanleiding van bevindigen.

07-06-2018 
 3

In de komende verslagperiode worden de punten die in verslag nr 3 zijn 
genoemd afgerond.

06-09-2018
 4

De verwachting is dat dit faillissement in 2018 kan worden afgewikkeld. 07-06-2018 
 3

Ongewijzigd. 06-09-2018
 4

6-12-2018 06-09-2018 
 4

Inlezen in het lopende faillissement vanwege overname. Opstellen verslag.

Bestede tijd in verslagperiode:
voorgaand curator: 0,7 uur
opvolgend curator: 5,8 uur

07-06-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 1,5 uur 06-09-2018
 4

Bijlagen
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