
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

KRP-Flex Beheer Tiel B.V.; KRP-Flex Personeelsdiensten B.V. en eb Werkt! B.V. 10-07-2019 
 1

DIT BETREFT EEN GECONSOLIDEERD VERSLAG 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRP-Flex Beheer 
Tiel B.V., h.o.d.n. eb Beheer Tiel, statutair gevestigd te Tiel en 
kantoorhoudende te (4062 PL) Zennewijnen aan de Zennewijnenseweg 26a, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11066463, hierna te 
noemen "Beheer".
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRP-Flex 
Personeelsdiensten B.V., h.o.d.n. eb Personeelsdiensten, statutair gevestigd 
te Tiel en kantoorhoudende te (4004 JM) Tiel aan de Marconistraat 21, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30248607, hierna te 
noemen "Personeeldiensten".
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eb Werkt! B.V., 
statutair gevestigd te Tiel en kantoorhoudende te (4004 JM) Tiel aan de 
Marconistraat 21, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
64675629, hierna te noemen "eb Werkt".
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Beheer: Het deelnemen in, financieren, beheren, besturen van en het 
samenwerken met vennootschappen, bedrijven en andere ondernemingen, het 
opnemen van gelden en afsluiten van financiële transacties.

Personeelsdiensten: Werving, selectie en detachering van personeel. Het ter 
beschikking stellen van gekwalificeerd beveiligingspersoneel aan derden.

eb Werkt: De instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. De 
werving, selectie en plaatsing van medewerkers. Het geven van advies, 
training en coaching. Het verzorgen van managementbegeleiding en 
managementtrainingen. Het bemiddelen van arbeidskrachten met afstand tot 
de arbeidsmarkt.

10-07-2019 
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 20.075.203,00 € -694.100,00 € 2.928.899,00

2018 € 17.246.107,00 € -308.449,00 € 3.083.323,00

Gefailleerden vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, de kosten 
werden niet intern doorberekend en nagenoeg alle kosten werden geboekt in 
Personeelsdiensten. In deze vennootschap werd nagenoeg alle omzet 
gegenereerd. 
eb Werkt verricht vanaf maart 2018 geen activiteiten, heeft geen crediteuren, 
debiteuren of enige andere activa.
Beheer was voor haar omzet aangewezen op haar dochtervennootschap  
Personeelsdiensten. Haar werknemers waren ten behoeve van 
Personeelsdiensten werkzaam.
In Personeelsdiensten werden de uitzendkrachten uitgeleend aan de 
opdrachtgevers, binnen deze vennootschap vinden alle activiteiten plaats die 
voor de omzet binnen de groep verantwoordelijk waren.

10-07-2019 
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470

Toelichting 
Bij Beheer waren 20 werknemers in loondienst.
Bij Personeelsdiensten waren ca. 450 werknemers in loondienst, welke 
merendeels werknemers afkomstig waren uit Oost-Europa, voornamelijk Polen.

10-07-2019 
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Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 512.810,34

Toelichting 
Het boedelsaldo ziet op betalingen van voorschotten op de wekelijkse facturen 
van de grootste opdrachtgeefster van  Personeelsdiensten  over de periode 11 
juni - 30 juni 2019. De curator verw ijst naar onderdeel 6 voortzetten/doorstart. 
Ook is een gedeelte van de koopsom voldaan. 

10-07-2019 
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€ 1.588.619,65

Toelichting 
Het boedelsaldo ziet op betalingen van prefaillissementsdebiteuren; 
betalingen door debiteuren tijdens voortzettingsperiode; saldo G-rekening na 
datum faillissement; restant koopsom; verkoop twee voertuigen; 
waarborgsommen verhuurders; schikking procedure.

07-10-2019 
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€ 1.626.841,00 21-01-2020 
 3

€ 1.690.116,00 21-04-2020 
 4

€ 1.691.922,31 21-07-2020 
 5

€ 1.736.922,31

Toelichting 
De toename van het boedelactief ontstaat vanwege de termijnbetalingen van 
de vordering op debiteur Fresh Care.

21-10-2020 
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€ 1.780.717,33 21-04-2021
 7



Verslagperiode

Bestede uren

van 
11-6-2019

t/m 
9-7-2019

10-07-2019 
 1

van 
10-7-2019

t/m 
6-10-2019

07-10-2019 
 2

van 
7-10-2019

t/m 
20-1-2020

21-01-2020 
 3

van 
21-1-2020

t/m 
20-4-2020

21-04-2020 
 4

van 
21-4-2020

t/m 
20-7-2020

21-07-2020 
 5

van 
21-7-2020

t/m 
20-10-2020

21-10-2020 
 6

van 
21-10-2020

t/m 
20-4-2021

21-04-2021
 7



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 218 uur 36 min

2 176 uur 12 min

3 68 uur 24 min

4 59 uur 24 min

5 17 uur 36 min

6 31 uur 36 min

7 38 uur 30 min

totaal 610 uur 18 min



Toelichting bestede uren

De in de eerste verslagperiode bestede uren zien voornamelijk op het ontslag 
van de werknemers; afstemming met UWV vanwege het grote aantal 
werknemers; onderhandelingen over de doorstart; overleg met de grootste 
opdrachtgevers; overleg met de verhuurders van de woonruimtes waarin de 
buitenlandse werknemers gehuisvest werden; toezien op een  voortzetting 
van de activiteiten en voorkomende werkzaamheden over de periode vanaf 
datum faillissement tot en met 9 juli 2019.

10-07-2019 
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In de afgelopen verslagperiode zien de bestede uren op afw ikkeling 
personeel; afronden doorstart; incassering debiteuren; overleg belastingdienst 
i.v.m. terugbetaling LIV-vordering en procedure WVA; verkoop twee voertuigen 
met afkooplease; start rechtmatigheidsonderzoek; schikking door failliet 
gestarte procedure; overleg met doorstarter over verkoop perceel grond; 
deelneming Duitse GmbH.

07-10-2019 
 2

In de afgelopen verslagperiode zien de bestede uren op nadere vragen van 
werknemers; discussie met de zorgverzekeraar over de periode van 
voortzetten; overleg belastingdienst en bereiken compromis; discussie 
belastingdienst over terugbetaling LIV 2018; nader overleg ebPersonaldienst 
GmbH; overleg perceel grond; discussie met debiteur.

21-01-2020 
 3

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de 
vordering op grootste debiteur; de verkoop aandelen in Duitse GmbH; nadere 
vragen belastingdienst over jaarstukken 2017; overleg doorstarter i.v.m. 
variabel gedeelte koopprijs. Afw ikkeling positie ziektekostenverzekering 
arbeidsmigranten; afw ikkeling crediteurenpositie en nadere vragen oud-
werknemers.

21-04-2020 
 4

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de afw ikkeling 
met de belastingdienst over afdracht btw over de periode voortzetting 
activiteiten na datum faillissement; afdracht WKA aan belastingdienst in 
verband met nadere afspraken; afw ikkelen GmbH; verkoop grond gezamenlijk 
eigendom failliet en bestuurder privé; nadere vragen belastingdienst over de 
w ijze opstellen jaarstukken.

21-07-2020 
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In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de afw ikkeling positie 
KRP-Flex Beheer Tiel B.V. als aandeelhouder van de Duitse Vennootschap. 
Nadere informatie t.b.v. belastingdienst. Verkoop perceel grond te Tiel. 
Afw ikkeling variabel gedeelte koopprijs activa overeenkomst.

21-10-2020 
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In de afgelopen verslagperiode is de positie met de Duitse GmbH 
afgewikkeld, en het variabele gedeelte van de koopprijs activaovereenkomst. 
Er is overleg geweest over de verkoop van het perceel grond te Tiel. Er zijn 
verw ikkelingen geweest omtrent de LIV-uitkering 2019 en er is overleg 
geweest met de belastingdienst over de juiste vaststelling van de preferente 
en boedel-vordering van de belastingdienst.

21-04-2021
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1. Inventarisatie



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Beheer is op 11 oktober 2006 opgericht. De heer E.H.J. Bekker is sinds de 
oprichting bestuurder en sinds 24 juni 2008 tevens enig aandeelhouder.
Beheer is de moedervennootschap en enig aandeelhouder en bestuurder van 
Personeelsdiensten en eb Werkt. Personeelsdiensten is op 9 februari 2009 
opgericht en eb Werkt is op 30 november 2015 opgericht. 
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Er zijn twee lopende procedures:
- een civiele procedure door  Personeeldiensten gestart tegen Sub-Advies B.V. 
bij de rechtbank Noord-Nederland.
- een procedure  bij de belastingkamer, rechtbank Gelderland gestart door 
Personeeldiensten. Onder punt 9.1 wordt een beschrijving gegeven van 
genoemde procedures.

10-07-2019 
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-De civiele procedure die door Personeelsdiensten gestart is tegen SubAdvies 
B.V. is geschikt. De boedel heeft nog een bedrag ontvangen van € 2.000,- en 
door SubAdvies B.V. worden geen vorderingen in dit faillissement ingediend.
-De procedure bij de belastingkamer, rechtbank Gelderland, is aangehouden 
tot januari 2020. In oktober 2019 vindt er een bespreking plaats bij de 
belastingdienst om te onderzoeken of een compromis tot de mogelijkheden 
behoort. De curator laat zich met betrekking tot de fiscale implicaties door een 
deskundige voorlichten.

07-10-2019 
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In de afgelopen verslagperiode is tijdens de bespreking met de belastingdienst 
een compromis bereikt, waardoor de procedure bij de rechtbank Gelderland is 
beëindigd. De vordering van de belastingdienst was oorspronkelijk groot 
afgerond € 400.000,- en is teruggebracht tot  €275.000,- inclusief bijkomende 
rente tot aan datum faillissement.
De lopende procedures, die door gefailleerde vennootschap voor datum 
faillissement zijn gestart, zijn hiermee afgerond.

21-01-2020 
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Dit punt is afgewikkeld; zie verslag 2 en 3. 21-07-2020 
 5

De lopende bedrijfsverzekeringen zijn door de curator tegen 1 juli 2019 
opgezegd. Voor zover bekend zal er geen sprake zijn van premierestituties.

10-07-2019 
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In de afgelopen verslagperiode is er in totaal een bedrag van € 499,45 aan 
premierestituties ontvangen. 

07-10-2019 
 2

In de afgelopen verslagperiode zijn geen premierestituties meer ontvangen. 
Dit punt is afgewikkeld.

21-01-2020 
 3



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De huurovereenkomst voor het bedrijfspand (kantoorpand) is opgezegd door 
de verhuurder. Er is een huurachterstand van een aantal maanden. Er is voor 
zover thans bekend een bankgarantie afgegeven door failliet ter hoogte van 
drie maanden.

Daarnaast huurde Personeelsdiensten ca. 15 panden ter woonvesting van de 
uitzendkrachten. Deze overeenkomsten, op die met twee verhuurders na, zijn 
per 1 juli 2019 overgenomen door de doorstarter. De huurpenningen zijn door 
Personeelsdiensten tot en met mei 2019 voldaan. Voor alle verhuurders geldt 
dat zij over een waarborgsom beschikken van minimaal een maand. De curator 
onderzoekt of verhuurders openstaande huurvorderingen mogelijk kunnen 
verrekenen met de waarborgsom en of er verhuurders zijn die een 
waarborgsom hebben ontvangen die hoger is dan de nog openstaande 
vordering. De curator zal hen verzoeken het eventuele restant van de 
waarborgsom aan de boedel te voldoen.

10-07-2019 
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De huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand is per 1 september 
2019 opgeleverd. De doorstarter heeft tot 1 september 2019 nog gebruik 
gemaakt van het pand en over de maanden juli en augustus 2019 een 
gebruiksvergoeding voldaan van € 5.000,- ex BTW. De curator heeft de door de 
doorstarter betaalde gebruiksvergoeding ten goede laten komen van de 
verhuurder. 

De verhuurders van de huurpanden die over een waarborgsom beschikten 
langer dan een maand huur hebben op één na het restantbedrag 
geretourneerd aan de faillissementsboedel. De boedel heeft aan borgsommen 
ontvangen een bedrag van € 11.503,73.

07-10-2019 
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De laatste verhuurder heeft inmiddels ook het restantbedrag aan 
waarborgsom geretourneerd ten bedrage van € 9.433,68. Genoemd bedrag is 
op de faillissementsrekening bijgeschreven.
Dit punt is afgewikkeld.

21-01-2020 
 3



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft tijdens het eerste gesprek met de bestuurder gesproken over 
de oorzaak van het faillissement. Door de bestuurder is aangegeven dat de 
directe aanleiding voor het verzoek tot faillietverklaring lag in het feit dat de 
Belastingdienst vanwege een fiscale schuld derdenbeslag wenste te leggen 
onder de debiteuren. Om deze beslaglegging te voorkomen voelde de 
bestuurder zich genoodzaakt een eigen aangifte in te dienen bij de rechtbank 
Gelderland. Voor een gedeelte van deze fiscale schuld loopt een procedure. 
Buiten de fiscale schuld, waarop deze procedure betrekking heeft, resteert nog 
een aanzienlijke fiscale schuld. De bestuurder heeft aangegeven dat hij heeft 
geprobeerd tot een betalingsregeling met de Belastingdienst te komen. Dit is 
niet gelukt omdat het niet mogelijk bleek het bedrag te financieren dat direct 
voldaan moest worden. 

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande lezing van de 
bestuurder over de oorzaak van het faillissement en naar mogelijke andere 
oorzaken van het faillissement.

10-07-2019 
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De curator heeft een eerste onderzoek gedaan naar de oorzaak van het 
faillissement. Hetgeen vermeld staat in het eerste verslag over de oorzaak van 
het faillissement is meer de directe aanleiding om het faillissement aan te 
vragen. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de w instmarges die binnen 
de onderneming gerealiseerd werden krap waren en dat de onderneming 
jaarlijks aanzienlijke sommen geld heeft besteed aan sponsor- en 
marketingactiviteiten. Ook werden de werknemers royaal voorzien van 
leasevoertuigen en dit was een aanzienlijke kostenpost inclusief de justitiële 
boetes die de onderneming moest voldoen voor haar werknemers.

07-10-2019 
 2

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de 
rechtmatigheidsaspecten en dit kan wellicht nog aanleiding geven om ook de 
oorzaak van het faillissement aan te vullen.

21-01-2020 
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Dit onderzoek is nog niet afgerond. 21-04-2020 
 4

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is inmiddels afgerond. De 
aanleiding voor het faillissement waren de rechtsmaatregelen die de 
belastingdienst aankondigde door derdenbeslag te leggen onder de grootste 
debiteuren van Personeelsdiensten. De bestuurder had in het verleden een 
betalingsregeling met de belastingdienst afgesproken, maar kwam deze niet 
na; vandaar genoemde aangekondigde actie van de zijde van de 
belastingdienst. 
De vordering van de belastingdienst is ontstaan doordat Personeelsdiensten in 
de jaren voorafgaande aan het faillissement, met uitzondering van 2018, hoge 
uitgaven had voor sponsoring en algemene kosten. Ten gevolge hiervan 
werden betalingen aan crediteuren, met name de belastingdienst, opgeschort. 
Doordat de belastingdienst maatregelen aankondigde zou dit betekenen dat 
Personeelsdiensten haar lopende verplichtingen met name jegens haar 
werknemers niet meer zou kunnen nakomen. Personeelsdiensten heeft 
vervolgens zelf haar faillissement verzocht.
Personeelsdiensten vormde een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met 
Beheer en eb Werkt. Vanwege de aangekondigde acties door de 
belastingdienst heeft de bestuurder ervoor gekozen om ook de faillissementen 
van deze twee vennootschappen te verzoeken.

21-07-2020 
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2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden 
470

Toelichting 
Beheer: 20 werknemers
Personeelsdiensten: 450 werknemers
eb Werkt: geen werknemers

10-07-2019 
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Personeelsleden 
620

Toelichting 
Beheer: 20 werknemers
Personeelsdiensten: 600 werknemers
eb Werkt: geen werknemers

10-07-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

14-6-2019 20 KRP-Flex Beheer Tiel B.V.

24-6-2019 450 KRP-Flex Personeelsdiensten B.V.

totaal 470



2.4 Werkzaamheden personeel

De 20 werknemers van Beheer, verrichtten hun werkzaamheden hoofdzakelijk 
ten behoeve van de uitzendkrachten die in loondienst waren bij 
Personeelsdiensten. 
De werknemers die bij Personeelsdiensten in loondienst waren, werden als 
uitzendkrachten te werk gesteld bij ca. 35 opdrachtgevers (inleners), waarvan 
de grootste opdrachtgever ca. 250 personen van werk voorzag.
Alle werknemers zijn ontslagen. Er is overleg geweest met het UWV op welke 
w ijze de intake door het UWV zo efficient mogelijk kon worden opgepakt. Op 
het kantoor van gefailleerden heeft een intake plaats gevonden voor het 
kantoorpersoneel. Voor de uitzendkrachten zijn vier bijeenkomsten 
georganiseerd. Er hebben twee bijeenkomsten te Dronten (bij de grootste 
opdrachtgever) en twee bijeenkomsten in de omgeving van Tiel 
plaatsgevonden. Voor iedere bijeenkomst waren ruim honderd werknemers 
uitgenodigd. Ook oud-werknemers met een openstaande loonvordering zijn 
uitgenodigd.

Bestede tijd in verslagperiode: 50,4 uur

10-07-2019 
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog tijd moeten besteden aan 
nadere vragen van buitenlandse werknemers over de uitkering in het kader 
van de loongarantieregeling. Een aantal werknemers verbleef in het buitenland 
tijdens de intakagesprekken en deze zijn na terugkomst alsnog naar het UWV 
verwezen. Inmiddels wordt er door een oud-werknemer nog sporadisch een 
vraag gesteld.

Bestede tijd in verslagperiode: 9,1 uur

07-10-2019 
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In de afgelopen verslagperiode hebben individuele werknemers nog 
aanvullende vragen gesteld aan de curator; deze zijn afdoende beantwoord 
en afgewikkeld. Bij één werknemer speelden nog aspecten met betrekking tot 
de ziektekostenverzekering; dit is afgewikkeld voor deze werknemer.
De curator gaat ervan uit dat er geen werkzaamheden meer te verrichten zijn 
met betrekking tot werknemers.

Bestede tijd in verslagperiode: 5,2 uur

21-01-2020 
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In de afgelopen verslagperiode zijn er nog af en toe vragen aan de curator 
gesteld door oud-werknemers over het uitbetalen van de uitkering.

Bestede tijd in verslagperiode: 4,8 uur

21-04-2020 
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Bestede tijd in verslagperiode: 1 uur 21-07-2020 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 21-10-2020 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur 21-04-2021
 7



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Beheer heeft in gezamenlijk eigendom met
de bestuurder, in privé, een bouwperceel
te Tiel. Het aandeel van Beheer in dit
gemeenschappelijk eigendom bedraagt
3/10.

totaal € 0,00 € 0,00

Inmiddels heeft een derde kenbaar gemaakt belangstelling te hebben voor het 
aandeel in het bouwperceel. Er is inmiddels een taxatierapport uitgebracht in 
opdracht van de belangstellende. Op dit bouwperceel rust een hypotheekrecht 
van Rabobank voor een privé schuld van de bestuurder en voor de schuld van 
gefailleerde aan Rabobank. 
De verkoop van het aandeel in het bouwperceel zal nog afgewikkeld moeten 
worden.

10-07-2019 
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De verkoop van dit perceel grond is nog niet afgerond. Inmiddels is in beeld 
hoe de aankoop van deze grond is gefinancierd door de bestuurder en KRP-
Flex Beheer Tiel B.V. Er zijn betalingen verricht door Beheer B.V., de bestuurder 
privé en een gedeelte is gefinancierd door Rabobank. Met de mogelijke koper 
zal verder overleg moeten plaatsvinden.

07-10-2019 
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in de afgelopen verslagperiode is de verkoop van deze grond nog niet tot 
afw ikkeling kunnen komen. De curator verwacht dat dit in de komende 
verslagperiode verder afgerond kan worden.

21-01-2020 
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de verkoop van de grond nog 
niet kunnen afw ikkelen.

21-04-2020 
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De verkoop van de grond is tot op heden nog niet afgerond. 21-07-2020 
 5

De verkoop van het perceel grond wordt thans aan een makelaar uitbesteed. 21-10-2020 
 6

Het perceel grond aan de Kruisstraat is thans in de verkoop. Er is inmiddels 
een bod uitgebracht dat onder de liquidatiewaarde is gelegen. Deze bieding 
heb ik vooralsnog van de hand gewezen. Ik ben hierover in overleg met de 
advocaat van de bestuurder.

21-04-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Overleg met de advocaat van de belangstellende over een mogelijke verkoop 
en doornemen taxatierapport welke in opdracht van koper is opgesteld.

10-07-2019 
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Er is overleg gevoerd met de advocaat van koper en met de bestuurder om 
inzichtelijk te krijgen op welke w ijze het perceel grond in 2018 is gefinancierd. 
Met de advocaat van koper zal verder onderzocht moeten worden of er een 
verkoop tot stand komt.

07-10-2019 
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Er is wel overleg geweest met de mede-eigenaar van de grond, tevens de 
bestuurder; er zijn nadere vragen aan hem gesteld, die nog beantwoord 
dienen te worden.

21-07-2020 
 5

In de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met de mede-eigenaar van 
de grond en zijn advocaat en dit heeft erin geresulteerd dat thans overleg is 
met de makelaar om tot verkoop van de grond te komen.

21-10-2020 
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Correspondentie met de advocaat van de mede-eigenaar van het perceel 
grond.

21-04-2021
 7

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 9.125,00

Opel Vivaro € 4.750,00

Fietsen € 5.625,00

Skoda Fabia € 2.280,00

Geactiveerde verbouwingskosten in huurpand € 10.000,00

Audi RS7; € 5.000,00

Audi RS3 € 30.341,17

totaal € 67.121,17 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is  kantoorinventaris aangetroffen, fietsen die gebruikt worden door 
uitzendkrachten en twee voertuigen.  
Daarnaast wordt een auto (financial) geleased en is er een auto die eveneens 
gefinancierd is, maar waarvan de financieringsconstructie door de curator nog 
onderzocht moet worden.
Vanwege de afkoelingsperiode die is verleend, zijn deze voertuigen nog ter 
beschikking van de curator.
Een huurpand, waarvan de huurovereenkomst is overgenomen in het kader 
van de doorstart, is in 2018 verbouwd. De verbouwingskosten zijn geactiveerd 
op de balans. De doorstarter betaalt hiervoor een vergoeding van € 10.000.

10-07-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de Audi's RS7 en RS3 verkocht. Beide 
voertuigen waren geleased en deze overeenkomst waren nog niet afgelopen. 
Met de leasemaatschappij zijn afspraken gemaakt over de afkoopsom. De Audi 
RS7 is verkocht voor een bedrag van 
€ 72.500,-. De afkoopsom bedroeg € 67.500,-; voor de boedel resteerde nog 
een bedrag van € 5000,-. De Audi RS3 is verkocht voor een bedrag van € 
44.000,-. De afkoopsom bedroeg € 13.58,83, zodat nog een bedrag van € 
30.341,17 voor de boedel resteerde.
De betaling voor de Skoda Fabia en de geactiveerde verbouwingskosten zijn 
inmiddels voldaan door koper.

07-10-2019 
 2

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht en de verkoopprijs is op de boedelrekening 
ontvangen.

21-01-2020 
 3

Dit punt is afgewikkeld. 21-04-2020 
 4

Er is op dit moment volgens de belastingdienst een fiscale vordering waarvoor 
het bodemvoorrecht geldt.

10-07-2019 
 1

De onderhandelingen over de verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn zoveel 
mogelijk meegenomen in de activatransactie. Onder 1.6 wordt dit nader 
toegelicht.

10-07-2019 
 1



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen voorraad, maar wel onderhanden werk aangetroffen. De 
werkzaamheden van de uitzendkrachten werden namelijk in de daarop 
volgende week gefactureerd. De werkzaamheden die verricht waren in week 
23, de week voor faillissement, zijn gefactureerd in week 24. De weekomzet 
bedroeg ruim € 350.000 incl btw. In verband met de voor datum faillissement 
overeengekomen betalingstermijnen zijn deze facturen inmiddels pas 
gedeeltelijk voldaan. In het volgende verslag zal de curator een overzicht 
verstrekken van de opbrengst van het onderhanden werk.

10-07-2019 
 1

In week 24 is de weekomzet voor week 23 gefactureerd en dit bedroeg € 
375.115,30.
Onder debiteuren (punt 4) is in het overzicht week 23 meegenomen als 
prefaillissementsdebiteuren.

07-10-2019 
 2

Dit punt is afgewikkeld. 21-01-2020 
 3

Controle van de facturen. De facturen worden een week later verzonden 
omdat aan het begin van de volgende week de urenstaten van de werknemers 
worden ontvangen en verwerkt kunnen worden door de administratie.

10-07-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill c.s. € 250.000,00

Premierestituties verzekeringen € 1.541,15

Overige restituties € 2.029,70

Betaling deel waarborgsom door verhuurders € 20.937,41

Betalingen personeel inz. lunch etc. € 250,87

Tegemoetkoming WTL 2018 belastingdienst € 378.610,00

Vergoeding nutsvoorzieningen door doorstarter € 1.000,00

totaal € 654.369,13 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft de goodwill en de overige immateriele activa in het kader van 
de doorstart verkocht.

10-07-2019 
 1

Van het bedrag voor de goodwill is inmiddels een bedrag van € 120.000,- 
ontvangen. Over het resterende gedeelte zijn andere afspraken gemaakt, zie 
punt 6.6.

In de afgelopen verslagperiode zijn er, via de boedelrekening en via de 
rekening-courant van gefailleerde, nog restituties van de 
verzekeringsmaatschappijen ontvangen alsmede zijn er diverse overige 
restituties ontvangen. Twee verhuurders hebben een deel van de 
waarborgsom gerestituteerd, zie punt 1.3 en 1.4. Via de rekening-courant van 
gefailleerde zijn verder nog diverse betalingen door het personeel inzake 
lunch, vervoer e.d. ontvangen. Op de boedelrekening is daarnaast van de 
belastingdienst nog de Tegemoetkoming WTL over 2018 ontvangen en van de 
doorstarter een vergoeding nutsvoorzieningen. 

Gefailleerde vennootschap KRP-Flex Beheer B.V. heeft een deelneming in KRP-
Flex GmbH, een Duitse vennootschap. De curator is doende deze deelneming 
te verkopen.

07-10-2019 
 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de laatste verhuurder ook het restant 
waarborgsom voldaan ad € 9.433,68. De totale opbrengst overige activa dient 
met laatst genoemd bedrag verhoogd te worden tot € 653.327,43.

21-01-2020 
 3

Van het bedrag voor de goodwill is inmiddels een bedrag van € 200.000,- 
ontvangen, zie ook onder punt 4.1. Over het resterende gedeelte zijn andere 
afspraken gemaakt, zie onder punt 6.6.

21-04-2020 
 4

Er is nog een premierestitutie ontvangen van € 1.41,70.
Met betrekking tot de goodwill: zie verslag 4. 

21-07-2020 
 5

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk geworden dat de Duitse 
vennootschap waarvan de aandelen worden gehouden door KRP-Flex Beheer 
Tiel B.V. niet levensvatbaar is en deze Duitse vennootschap verkeert inmiddels 
in staat van faillissement.
Hiermee zij deze werkzaamheden afgerond.

21-10-2020 
 6



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onderhandelingen over de verkoop van de activa en vastlegging van de 
afspraken in een activaovereenkomst.

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 6 uur

10-07-2019 
 1

Totaal aan activa bestedetijd in verslagperiode: 14,7 uur 07-10-2019 
 2

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 1,8 uur 21-01-2020 
 3

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 7,1 uur 21-04-2020 
 4

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 2,6 uur 21-07-2020 
 5

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 3,8 uur 21-10-2020 
 6

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 2,6 uur 21-04-2021
 7

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteuren per 13 juni 2019 € 1.225.713,89 € 1.039.210,62

Boedeldebiteuren € 1.136.310,11 € 1.113.279,40

totaal € 2.362.024,00 € 2.152.490,02 € 0,00

Het debiteurensaldo bedroeg per 13 juni 2019 € 1.217.813,73. Mede doordat 
de curator de onderneming tijdelijk heeft voortgezet fluctueert het 
debiteurensaldo dagelijks. In het volgende verslag zal de curator een 
onderscheid maken tussen de ontvangen debiteurenbetalingen over de 
werkzaamheden tot datum faillissement en de debiteurenbetalingen vanaf 
datum faillissement.
In het kader van de doorstart heeft de curator met de doorstarter afgesproken 
dat de doorstarter recht heeft op 10% van de daadwerkelijk geincasseerde 
debiteuren. Dit percentage wordt berekend op basis van het debiteurensaldo 
per 13 juni 2019 verminderd met het debetsaldo bij Rabobank.

10-07-2019 
 1

In het in het vorige verslag genoemde debiteurensaldo per 13 juni 2019 waren 
abusievelijk een drietal facturen niet meegerekend; inclusief deze facturen 
bedroeg het debiteurensaldo per 13 juni 2019 € 1.225.713,89.

07-10-2019 
 2



In de afgelopen verslagperiode hebben een groot aantal pre-
faillissementsdebiteuren hun vordering voldaan. Door de curator is een bedrag 
van € 854.367,08 geïncasseerd. Er is één debiteur, tevens de grootste 
debiteur, die haar vordering nog niet volledig heeft voldaan. De reden hiervan 
is dat deze debiteur kortingen heeft bedongen in het verleden die de 
doorstarter overneemt. Deze debiteur heeft nog geen definitieve afspraken 
met de doorstarter hierover gemaakt, terw ijl de doorstarter tot en met heden 
wel haar werkzaamheden verricht voor deze onderneming. De curator is 
voortdurend in overleg met deze debiteur en verwacht dat in de komende 
verslagperiode deze post kan worden afgewikkeld. Er is nog een debiteur met 
een kleine vordering die tot op heden nog niet heeft voldaan. Hierop wordt 
actie ondernomen.

De debiteuren die onstaan zijn tijdens de periode dat er door de curator is 
voortgezet hebben nagenoeg voldaan. Bij punt 6 voortzetting zal hierover 
financiële verantwoording worden afgelegd.

In de afgelopen verslagperiode is regelmatig overleg gevoerd met de grootste 
debiteur die tot op heden nog niet haar volledige vordering heeft voldaan 
omdat definitieve afspraken nog niet tot stand zijn gekomen. Wel is met deze 
debiteur afgesproken dat hij wekelijks een deelbetaling verricht van € 5.350,90 
te rekenen vanaf week 27, de datum dat de doorstart is aangevangen. Tot op 
heden heeft deze debiteur aan de boedel voldaan tot en met week 52 een 
totaal bedrag van € 139.123,40.

Een drietal boedeldebiteuren hebben in totaal nog een bedrag van € 6.173,57 
overgemaakt.

21-01-2020 
 3

Door de grootste debiteur is utieindelijk op haar totale vordering van € 
497.177,99 een bedrag van € 144.898,- voldaan. Na betaling van genoemd 
bedrag, hetgeen samenhangt met een fiscale teruggave, heeft deze debiteur 
haar betalingen gestaakt. Er resteerde nog een bedrag van € 352.279,99. De 
doorstarter, die tot op heden nog altijd werkzaamheden voor de grootste 
debiteur verricht, heeft contact opgenomen met de curator om te bespreken of 
er een oplossing kan worden gevonden voor de betaling van deze vordering 
op de grootste debiteur in dit faillissement. Inmiddels is er voor de betaling van 
deze vordering een minnelijke regeling bereikt met de doorstarter. De 
faillissementsboedel ontvangt in totaal nog een bedrag van € 267.000,- te 
voldoen in 18 maandelijkse termijnen ad € 15.000,- per maand. De doorstarter 
had nog enkele posten die voor verrekening in aanmerking kwamen en deze 
zijn in de regeling meegenomen. 
De curator heeft inmiddels de eerste twee termijnen ontvangen.

Daarnaast is een rekening-courantvordering ad € 3.500,- voldaan door 
Build2Work B.V., een vennootschap waar KRP-Flex Beheer Tiel een deelneming 
in had. 

Aan de doorstarter is conform afspraak in de activaovereenkomst een bedrag 
van € 80.000,- voldaan in verband met de inspanningen die zij heeft geleverd 
ten behoeve van de incassering van de debiteuren.  Op de totale opbrengst 
aan prefaillissementsdebiteuren is derhalve een bedrag van € 80.000,- in 
mindering gekomen. 

21-04-2020 
 4

De betalingsregeling zoals genoemd in verslag 4 wordt nagekomen door de 
doorstarter. Inmiddels is er een bedrag van € 75.000,- voldaan.

21-07-2020 
 5



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

De doorstarter komt de betalingsregeling stipt na. Inmiddels zijn er 8 termijnen 
voldaan, in totaal een bedrag van € 120.000,-.

21-10-2020 
 6

In de afgelopen verslagperiode is er met de doorstarter overleg geweest 
over de afgesproken betalingstermijnen. De doorstarter heeft vanwege 
corona, waardoor hij zich voor extra uitgaven gesteld ziet, moeite om de 
betalingsregeling na te komen. Inmiddels zijn er aangepaste afspraken 
gemaakt en deze komt de doorstarter na.

21-04-2021
 7

Controle van de facturen, overleg met de grootste klanten, controle nakoming 
betalingsverplichtingen, overleg met bestuurder over incasso, overleg met 
Belastingdienst over de WKA en overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 6 uur

10-07-2019 
 1

Bewaken betalingen debiteuren; overleg/correspondentie met debiteuren.

Bestede tijd in verslagperiode: 49,4 uur

07-10-2019 
 2

Bewaken betalingen door debiteuren; overleg/ correspondentie met 
resterende debiteur.

Bestede tijd in verslagperiode: 15,2 uur

21-01-2020 
 3

In de afgelopen verslagperiode is er tijd en aandacht besteed aan de 
afw ikkeling van de post van de grootste debiteur.

Bestede tijd in verslagperiode: 16,6 uur

21-04-2020 
 4

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het monitoren van de 
betalingsregeling.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur

21-07-2020 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 3,4 uur 21-10-2020 
 6

5. Bank/Zekerheden

€ 346.834,34

Toelichting vordering van bank(en) 
Rabobank heeft een krediet in rekening-courant verstrekt waarop een 
debetpositie is toegestaan van € 350.000. Per datum faillissement bedroeg het 
debetsaldo € 346.834,34. Rabobank heeft tot zekerheid voor de terugbetaling 
van haar vordering een pandrecht op de debiteuren gevestigd en een 
hypotheekrecht op het aandeel in het gemeenschappelijk eigendom van het 
bouwperceel.

10-07-2019 
 1



5.2 Leasecontracten

De lopende rekeningen van gefailleerden kenden per datum faillissement de 
volgende saldi:
Betaalrekening Personeelsdiensten: € 346.834,34 (debet)
Betaalreking Beheer:                      € 2558,69 (credit)
G-rekening:                                   € 116.402,12 (credit)

De banksaldi zijn per 9 juli 2019:
Betaalrekening Personeeldiensten:     € 85.064.80 (debet)
Betaalrekening Beheer:                     € 2500,66 (credit)
G-rekening:                                      € 219.310,82 (credit)

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank is ten gevolge van de debiteurenbetalingen volledig voldaan. De 
Rabobank boekt regelmatig de creditsaldi over op de boedelrekening. Op 
datum faillissement zijn ten onrechte nog betalingen aan 
prefaillissementscrediteuren gedaan ten bedrage van in totaal € 4.554,62. De 
curator zal de bank verzoeken deze bedragen aan de boedel te vergoeden.
De bankrekening op naam van KRP-Flex Beheer is inmiddels opgeheven, het 
creditsaldo ad 
€ 6.500,66 is overgemaakt op de boedelrekening. 
De G-rekening is ook opgeheven op verzoek van de belastingdienst. Het totale 
creditsaldo van € 220.056,56 is overgemaakt door de Rabobank op een 
bankrekening bij de belastingdienst; van dit saldo kwam een bedrag van € 
116.402,12 aan de belastingdienst toe en een bedrag van € 103.654,44 is 
overgemaakt op de boedelrekening. 

07-10-2019 
 2

Toelichting vordering van bank(en) 
Bij bestudering van de bankafschriften van Rabobank blijkt dat per datum 
faillissement nog een bedrag van € 11.055,28 aan prefaillissementscrediteuren 
is voldaan in plaats van het bedrag van € 4.554,62 zoals genoemd in het 
vorige verslag. De Rabobank is hierover aangeschreven en heeft het bedrag 
van € 11.055,28 inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening.

21-01-2020 
 3

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank heeft in het faillissement een concurrente vordering ingediend 
van € 11.055,28 omdat zij haar zekerheden reeds had prijsgegeven.

21-07-2020 
 5



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Door Personeelsdiensten zijn een aantal voertuigen aan de werknemers ter 
beschikking gesteld die geleased (operational) zijn. Voorzover in het kader van 
de activaovereenkomst de koper de leasecontracten niet wenste voort te 
zetten, zijn de voertuigen inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.
De curator heeft verder twee voertuigen aangetroffen, waarvan voor één 
voertuig een financial leaseovereenkomst is afgesloten. Voor het andere 
voertuig is dit nog onduidelijk. Er zal binnenkort overleg met de bestuurder 
plaatsvinden over deze twee auto's. Deze twee voertuigen zijn wel getaxeerd.
Er zijn (operational) leasecontracten ten aanzien van twee printers afgesloten. 
Het leasecontract ten behoeve van een printer wordt voortgezet door de 
doorstarter. De andere printer wordt door de leasemaatschappij opgehaald.

10-07-2019 
 1

De leasecontracten met de twee printers zijn afgewikkeld.
De leasecontracten met de twee Audi's zijn ook afgewikkeld. Deze voertuigen 
zijn aan een derde verkocht. Zie punt 1.3 onder bedrijfsmiddelen, waarin wordt 
aangegeven op welke w ijze de verkoop is afgewikkeld.

07-10-2019 
 2

Dit punt is afgewikkeld. 21-01-2020 
 3

Rabobank heeft een pandrecht op de debiteuren. Daarnaast heeft Rabobank 
een hypothecair recht op het aandeel van failliet in het bouwperceel.

10-07-2019 
 1

Het pandrecht op de debiteuren is afgewikkeld. 
De hypothecaire zekerheid op het bouwperceel waarover de Rabobank 
beschikt is nog niet afgerond. Dit hangt samen met de verkoop van het perceel 
grond.

07-10-2019 
 2

In de komende verslagperiode zal de curator verdere actie ondernemen om tot 
afw ikkeling van het perceel grond te komen.

21-01-2020 
 3

De afw ikkeling van het stuk grond is onder de aandacht van de curator. 21-04-2020 
 4

In de afgelopen verslaperiode is vervolg gegeven aan de verkoop van het 
perceel grond te Tiel.

21-10-2020 
 6

Het perceel grond te Tiel is nog niet verkocht en het hypotheekrecht is nog 
niet afgewikkeld. Er is wel een bieding uitgebracht, maar deze was voor de 
boedel niet acceptabel.

21-04-2021
 7



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Rabobank doet geen beroep op haar separatistenpositie. Rabobank zal 
namelijk integraal worden voldaan omdat het saldo van de (verpande) 
debiteuren de vordering van Rabobank ruimschoots overtreft. Het meerdere 
komt aan de faillissementsboedel toe.

10-07-2019 
 1

Rabobank roept tot op heden haar seperatistenpositie niet in ten aanzien van 
het perceel grond. De positie van Rabobank is comfortabel nu de financiering 
gering is ten opzichte van de waarde van het bouwperceel.

07-10-2019 
 2

Geen verdere ontw ikkelingen. 21-01-2020 
 3

Er zijn crediteuren die zich hebben gemeld met een eigendomsvoorbehoud. 
Voor zover hiervan sprake is, worden de roerende zaken die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd geretourneerd. 

10-07-2019 
 1

De roerende zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zijn geretourneerd 
aan de eigenaar.

07-10-2019 
 2

Er heeft zich geen crediteur gemeld die een beroep heeft gedaan op het recht 
van retentie.

10-07-2019 
 1

Er heeft zich geen crediteur gemeld die een beroep heeft gedaan op het recht 
van reclame.

10-07-2019 
 1

Toelichting 
Niet aan de orde.

10-07-2019 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Onderzoek leaseovereenkomsten, positie Rabobank en positie crediteuren met 
beroep op eigendomsvoorbehoud.

Bestede tijd in verslagperiode: 6,2 uur

10-07-2019 
 1

Afw ikkelen leaseovereenkomsten; overleg Rabobank met betrekking tot 
hypothecair recht.

Bestede tijd in verslagperiode: 4,4 uur

07-10-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 1 uur 21-01-2020 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur 21-04-2020 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 21-10-2020 
 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Door de curator zijn in de periode 11 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 de 
activiteiten van de gefailleerde ondernemingen voortgezet. Om de waarde van 
de onderneming zo goed mogelijk te kunnen behouden was het van belang 
dat de activiteiten werden voortgezet. Indien er niet zou worden voortgezet 
bestond het risico dat de (buitenlandse)uitzendkrachten over zouden gaan 
naar een ander uitzendbureau. De curator heeft deze periode benut om een 
doorstart te realiseren met een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst.

De voortzetting werd gefinancierd door de grootste opdrachtgever. Deze 
opdrachtgever voldeed wekelijks een voorschot van € 200.000 op de 
boedelrekening. Uit dit voorschot heeft de curator vervolgens het weeksalaris 
van de uitzendkrachten kunnen voldoen.

10-07-2019 
 1

In de periode dat de curator de werkzaamheden van de onderneming heeft 
voortgezet zijn ook de overige lopende financiële verplichtingen gedurende 
deze periode aan de crediteuren voldaan zoals: huurpenningen; ICT; diverse 
premies aan verzekeringsmaatschappijen; BTW; loonheffing aan 
belastingdienst;brandstofkosten leasevoertuigen werknemers; 
ziekteverzuimbegeleiding; overige kleine kostenposten zoals toner; koffie etc.

07-10-2019 
 2

Door de curator zijn de kosten die zien op de voortzetting van de onderneming 
gedurende drie weken na datum faillissement voldaan. Dit punt is afgewikkeld.

21-01-2020 
 3



De curator heeft drie keer weeklonen ten behoeve van de uitzendkrachten 
voldaan, een totaal bedrag van € 430.894,27. De grootste opdrachtgever van 
Personeeldiensten heeft inmiddels de facturen over de periode tijdens 
faillissement, een bedrag van € 823.704,61 incl. btw, op de 
faillissementsrekening overgemaakt. 
Aangezien pas kort voor het uitbrengen van dit verslag alle facturen aan de 
opdrachtgevers zijn verzonden, is de curator op dit moment nog niet in staat 
een volledig overzicht te geven van de kosten en de baten over de 
voortzettingsperiode. De curator streeft ernaar hierover in het volgende 
verslag duidelijkheid te kunnen geven. Wel is reeds nu zeker dat de 
voortzetting een bate voor de boedel heeft opgeleverd.

10-07-2019 
 1

Over de periode van voortzetting hebben nagenoeg alle debiteuren hun 
facturen voldaan. De debiteuren die nog niet voldaan zijn wordt actie op 
ondernomen Voor de boedel heeft dit tot op heden een bate opgebracht van 
ruim € 1.100.000,-.  
De kosten die gepaard zijn gegaan met de voorzetting bedragen in totaal € 
509.994,98 exclusief de nog af te dragen loonheffing en omzetbelasting. 

In totaal verwacht de curator een bate voor de boedel van ca. € 250.000.          

07-10-2019 
 2

Een aantal boedeldebiteuren hebben nog een betaling verricht. De opbrengst 
van de boedeldebiteuren bedraagt thans € 1.108.584,44. Dit betreft het 
bedrag dat daadwerkelijk is ontvangen en is verwerkt in het financieel verslag. 
Dit bedrag w ijkt af van het door ons berekende bedrag op basis van het 
debiteurenoverzicht. De curator zal in de komende verslagperiode 
onderzoeken waardoor dit verschil is ontstaan.

De kosten die gepaard gaan met de voortzetting bedragen in totaal € 
505.483,03 exclusief de nog af te dragen loonheffing en omzetbelasting. In het 
in het vorige verslag genoemde bedrag was abusievelijk een bedrag aan 
algemene faillissementskosten meegerekend. 

In totaal verwacht de curator, in afw ijking van hetgeen in het vorige verslag 
gemeld is, een bate voor de boedel van ca. € 325.000.

21-01-2020 
 3

De kosten die gepaard gaan met de voortzetting zijn vanwege de retournering 
van het premiebedrag door de zorgverzekeringsmaatschappij verlaagd tot 
thans in totaal € 481.976,84, exclusief de nog af te dragen loonheffing en 
omzetbelasting. In dit bedrag is reeds meegenomen de factuur die voor één 
werknemer aan een ziekenhuis diende te worden voldaan ten bedrage van € 
493,81.

Het onderzoek naar de oorzaak van de afw ijking in de opbrengst van de 
boedeldebiteuren loopt nog.

21-04-2020 
 4

Inmiddels is er onderzoek gedaan naar de de oorzaak van de afw ijking in de 
opbrengst boedeldebiteuren. Inmiddels is gebleken dat er twee bedragen ten 
onrechte waren geboekt onder pre -faillissementsdebiteuren en dat enkele 
boedeldebiteuren een deelbetaling hebben verricht op de g-rekening. Het 
verschil overzicht boedeldebiteuren en daadwerkelijk ontvangst 
boedeldebiteuren is inmiddels teruggebracht tot € 730,-. Vanwege de omvang 
van het bedrag in relatie tot de opbrengst van de boedeldebiteuren wordt dit 
verschil niet meer nader onderzocht vanuit boedelbelang.
De curator dient nog wel de vordering uit hoofde van btw af te dragen aan de 
belastingdienst. De curator is in overleg met de belastingdienst over de hoogte 
van de vordering.

21-07-2020 
 5



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Op korte termijn zal er een overleg plaatsvinden met een medewerker van de 
belastingdienst, de curator en de controller om tot een eenduidige vaststelling 
te komen van de btw over de boedelperiode en overige fiscale vorderingen.

21-10-2020 
 6

Diverse overleggen met de bestuurder, werknemers, opdrachtgevers, 
verhuurders, leasemaatschappijen, betalingen aan uitzendkrachten en overige 
voorkomende werkzaamheden. 

10-07-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de afronding van de 
werkzaamheden die gepaard gingen met het voorzetten van de onderneming. 
Meer specifiek, incassering van debiteuren en betaling aan crediteuren 
gedurende de voortzettingsperiode.

07-10-2019 
 2

In de afgelopen verslagperiode hebben alle debiteuren over de 
voortzettingsperiode hun vordering voldaan. De kosten die rechtsteeks 
betrekking hadden op de voortzetting zijn ook door de curator van de 
boedelrekening voldaan.

21-01-2020 
 3

De werknemers, afkomstig uit de voormalige oostblok-landen, werden door 
hun werkgeefster verzekerd tegen ziektekosten. De curator heeft deze 
premieverplichting overgenomen gedurende de periode dat zij de onderneming 
heeft voortgezet. Door de curator is de hiermee corresponderende premie 
voldaan aan de verzekeringsmaatschappij nadat de verzekeraar te kennen 
had gegeven dat zij de verzekering ten behoeve van de werknemers zou 
continueren. Achteraf heeft de verzekeringsmaatschappij te kennen gegeven 
dat continuering niet mogelijk is en hebben zij toegezegd het bedrag van € 
24.000,- terug te storten. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening 
ontvangen.

21-04-2020 
 4

Doorstarten onderneming

De bestuurder van gefailleerden heeft de curator direct laten weten de 
activiteiten van de onderneming met behulp van een financier te w illen 
voortzetten. Uiteindelijk heeft dit overleg geresulteerd in overeenstemming 
over de doorstart. De doorstarter, Eerlijk & Beter Personeelsdiensten B.V., is 
een vennootschap die door een derde wordt gecontroleerd en waarvan een 
derde bestuurder is, niet zijnde de de bestuurder van gefailleerden. De 
bestuurder heeft uitsluitend een positie als werknemer bij de doorstarter. De 
curator heeft zich tijdens de onderhandelingen laten bijstaan door een 
accountant die ervaring heeft in de uitzendbranche om zodoende tot een 
verantwoorde verkoopprijs te komen. Door de doorstarter is gekocht: de 
goodwill, immateriele activa, de inventaris, twee voertuigen, de fietsen en een 
vergoeding voor de geactiveerde verbouwing in de huurpanden.

10-07-2019 
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Voordat de curator defintief tot overeenstemming is gekomen met Eerlijk & 
Beter Personeelsdiensten B.V. heeft de curator onderzocht of ook derden 
mogelijk interesse in een doorstart zouden hebben. Andere partijen bleken te 
zijn geïnteresseerd in een combinatie van drie elementen: uitzendkrachten, 
opdrachtgevers en woonruimte. Het probleem hierbij was dat uitzendkrachten 
ten gevolge van het faillissement eenvoudig naar een ander uitzendbureau 
konden overstappen. De doorstarter in samenwerking met de bestuurder 
hebben een relatie met de werknemers, verhuurders en opdrachtgevers en op 
deze w ijze kon door middel van het voortzetten tijdens faillissement over een 
beperkte periode het aanwezige actief voor een zo hoog mogelijke prijs 
verkocht worden. Deze prijs had de curator niet kunnen realiseren bij een 
verkoop aan een andere partij.
Door de koper is aan 460 werknemers weer een arbeidsovereenkomst 
aangeboden. De huurovereenkomsten van de woonruimtes zijn nagenoeg 
allemaal overgenomen en een aantal operational leaseovereenkomsten met 
betrekking tot voertuigen en de printer zijn eveneens gecontinueerd.

10-07-2019 
 1

€ 281.780,00

Toelichting 
De verkoopopbrengst bestaat uit een bedrag van € 250.000 aan goodwill en 
immateriele activa, € 21.780 als koopsom voor de roerende zaken en een 
bedrag van € 10.000 als vergoeding voor verbouwingskosten. 
De koper neemt ook enkele schulden aan de debiteuren over, zodat deze 
debiteuren niet tot verrekening met openstaande facturen overgaan. In het 
volgende verslag zal uiteengezet worden welke opbrengst dit voor de boedel 
heeft opgeleverd. Op dit moment wordt hierover nog overleg gevoerd met de 
opdrachtgevers.
Van de koopsom is inmiddels € 120.000 voldaan op de faillissementsrekening. 
Het resterende gedeelte van de koopsom zal in termijnen worden voldaan. De 
curator merkt op dat de betaling van een gedeelte van de koopsom, een 
bedrag van € 50.000, afhankelijk is gesteld van het resultaat van de koper 
over de periode vanaf 1 juli 2019 tot 1 januari 2020. Dit gedeelte moet uiterlijk 
1 maart 2020 worden voldaan. Als zekerheid voor de belaling van de koopsom 
heeft de curator afgesproken dat zij zich kan beroepen op verrekening van de 
verschuldigde commissie in het kader van de debiteurenincasso, zie hiervoor 
punt 4.1.
Doordat een gedeelte van de lopende contracten zijn voortgezet betekent dit 
verder dat de (concurrente) schuldenlast wordt beperkt. Bovendien heeft de 
doorstarter per 1 juli 2019 aan 460 werknemers een nieuwe 
arbeidsovereenkomst aangeboden, zodat hierdoor ook de (boedel)schuld in 
verband met het aan de werknemers verschuldigde salaris over de 
opzegtermijn wordt beperkt.

10-07-2019 
 1

Toelichting 
De doorstarter heeft inmiddels het bedrag van € 80.000,- aan de 
faillissementsboedel voldaan. Dit bedrag is verrekend met de het bedrag dat 
de doorstarter zou ontvangen voor de inspanningen die hij heeft verricht ter 
incassering van de debiteuren. De incassering van de pre-
faillissementsdebiteuren is voorspoedig verlopen, met uitzondering van de 
vordering op de grootste debiteur. De doorstarter had recht op het 
afgesproken bedrag van € 90.000,-. Tijdens de onderhandelingen die hebben 
plaatsgevonden over de betaling van de vordering op de grootste debiteur in 

21-04-2020 
 4



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

dit faillissement, hierover is onder punt 4.1 een toelichting verstrekt, is ook 
deze betaling meegenomen en is afgesproken dat er een verrekening zou 
plaatsvinden en dat het bedrag van € 10.000,- in het kader van de deal aan de 
faillissementsboedel zou toekomen.
Onderdeel van de totale koopprijs is ook een bedrag van € 50.000,-, het 
zogenaamde variabele gedeelte van de koopprijs, welk bedrag afhankelijk is 
gesteld van het genormaliseerde resultaat over 2019. Door de bestuurder van 
de doorstartende partij zijn inmiddels de jaarstukken over 2019 afgegeven, 
echter een bespreking hierover heeft nog niet kunnen plaatsvinden en zal 
eerst plaatsvinden zodra daartoe weer gelegenheid is.

Toelichting 
De curator heeft ondanks verzoeken daartoe nog geen bespreking kunnen 
voeren met de doorstarter over de jaarstukken 2019. De curator heeft thans 
aan de doorstarter voorgesteld deze bespreking nog in de maand juli 2020 te 
laten plaatsvinden.

21-07-2020 
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Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode is er een bespreking geweest met de 
doorstarter, vergezeld door zijn advocaat. Tijdens deze bespreking bleek dat 
om inzicht te krijgen in de jaarcijfers 2019 van de doorstartende onderneming 
er nog een aantal onderliggende gegevens aangeleverd moeten worden aan 
de curator. De doorstarter is deze thans aan het verzamelen. Deze gegevens 
zijn noodzakelijk om een helder beeld te krijgen of de doorstarter nog een 
bedrag aan de boedel verschuldigd is aangaande de variabele koopprijs. In 
het volgend verslag wordt hierop teruggekomen.

21-10-2020 
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Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode zijn door de doorstarter alle gevraagde 
gegevens aan de curator ter beschikking gesteld om een oordeel te kunnen 
vormen of en in hoeverre de doorstarter nog de variabele of een gedeelte 
van de variabele koopprijs verschuldigd is aan de faillissementsboedel. Uit de 
overgelegde stukken blijkt dat de w inst over het jaar 2019 zodanig is 
geweest dat er geen betaling, althans een gedeelte van de variabele 
koopprijs mogelijk is. 
Dit aspect is afgerond.

21-04-2021
 7

Toelichting 
Doordat Rabobank volledig wordt voldaan uit de opbrengst van de verpande 
debiteuren is er geen sprake van een boedelbijdrage.

10-07-2019 
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Onderhandeling en correspondentie met de doorstarter en advocaat. Overleg 
met door de curator ingeschakelde accountant. Opstellen activaovereenkomst 
en overige voorkomende werkzaamheden.
 
Bestede tijd in verslagperiode: 86,5 uur

10-07-2019 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 17,6 uur 07-10-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur 21-01-2020 
 3

In de afgelopen verslagperiode is tijd en aandacht besteed aan de regeling 
met de grootste debiteur en betaling van het resterende bedrag ad € 80.000,- 
voortvloeiend uit de koopovereenkomst.

Bestede tijd in verslagperiode: 6,9 uur

21-04-2020 
 4

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het maken van een 
afspraak met de doorstarter en zijn advocaat in verband met de afw ikkeling 
betaling variabele gedeelte koopprijs.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur

21-07-2020 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 7,7 uur 21-10-2020 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 11,1 uur 21-04-2021
 7

7. Rechtmatigheid

Voor zover er zo kort na faillietverklaring hierover iets kan worden gemeld, 
maakt de administratie een verzorgde indruk. De curator zal nader 
onderzoeken of aan de boekhoudverplichting is voldaan. 

10-07-2019 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator hier aandacht aan besteden. 07-10-2019 
 2

De curator is gestart met het onderzoek naar de boekhoudplicht. 21-01-2020 
 3

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond 21-04-2020 
 4

De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht afgerond en 
concludeert dat hieraan wel is voldaan.

21-07-2020 
 5



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De niet vastgestelde jaarrekening 2017 is tijdig gedeponeerd. De 
jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 zijn eveneens tijdig gedeponeerd.

10-07-2019 
 1

Is nog in onderzoek. 10-07-2019 
 1

Er is een samenstelverklaring door de accountant afgegeven van de drie 
gefailleerde vennootschappen. De onderneming waren dusdanig van omvang 
dat een goedkeurende verklaring geen vereiste was.

07-10-2019 
 2

Is nog in onderzoek. 10-07-2019 
 1

KRP-Flex Beheer Tiel B.V.: deze aandelen zijn bij oprichting in 2006 volgestort 
en deze zijn niet afgestempeld.
KRP-Flex Personeelsdiensten B.V.: deze aandelen zijn eveneens bij oprichting 
in 2009 volgestort en ook niet afgestempeld.
eb Werkt B.V.: dit moet nog worden uitgezocht.

07-10-2019 
 2

eb Werkt B.V.: deze vennootschap is opgericht in 2015 en er is een 
aandelenkapitaal gestort van € 100,-. 

21-01-2020 
 3



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 
Wordt nog onderzocht.

10-07-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft dit in onderzoek. Er heeft een eerste gesprek met de 
bestuurder plaatsgevonden naar aanleiding van specifieke vragen van de 
curator.

07-10-2019 
 2

Toelichting 
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is tot op heden nog niet afgerond.

21-01-2020 
 3

Toelichting 
Dit onderzoek is in volle gang.

21-04-2020 
 4

Toelichting 
Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid wordt naar alle 
waarschijnlijkheid in de komende verslagperiode afgerond.

21-07-2020 
 5

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator niet kunnen afronden omdat 
er in deze periode nieuwe informatie is aangereikt, die in dit kader nader 
onderzocht moeten worden.

21-10-2020 
 6

Toelichting 
De curator heeft nadere vragen gesteld aan de hand van haar onderzoek 
aan bestuurder van gefailleerde vennootschap via zijn advocaat. Een reactie 
is tot op heden nog niet ontvangen.
De curator verwacht op korte termijn een nadere reactie.

21-04-2021
 7



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
Wordt nog onderzocht.

10-07-2019 
 1

Toelichting 
Is in onderzoek.

07-10-2019 
 2

Toelichting 
Ook dit is nog in onderzoek.

21-01-2020 
 3

Toelichting 
Zie hetgeen is opgemerkt onder punt 7.5

21-04-2020 
 4

Toelichting 
Hiervoor geldt hetzelfde als onder punt 7.5 is opgemerkt.

21-07-2020 
 5

Toelichting 
Hiervoor geldt hetgeen onder punt 7.5 is opgemerkt.

21-10-2020 
 6

Toelichting 
In het volgende verslag wordt op dit punt teruggekomen. De curator 
verwacht in de komende verslagperiode dit onderzoek af te ronden.

21-04-2021
 7

In de komende verslagen wordt op dit onderdeel teruggekomen. 10-07-2019 
 1

Is in onderzoek. 07-10-2019 
 2

De curator is met dit onderzoek gestart. 21-01-2020 
 3

De curator tracht haar onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden. 21-07-2020 
 5

De curator pakt dit in de komende verslagperiode verder op. 21-10-2020 
 6

De curator probeert ook dit onderwerp in de volgende verslagperiode af te 
ronden.

21-04-2021
 7



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

In de afgelopen verslagperiode is aan het onderdeel rechtmatigheid beperkt 
aandacht besteed omdat de curator zich in eerste instantie op het voortzetten 
van de activiteiten, de positie van werknemers en de doorstart heeft 
geconcentreerd.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur

10-07-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek verricht in de aan 
haar ter beschikking gestelde stukken. Er is een bespreking gevoerd met de 
bestuurder.

Bestede tijd in verslagperiode: 7,2 uur

07-10-2019 
 2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode haar onderzoek naar de 
rechtmatigheidsaspecten verder voortgezet.

Bestede tijd in verslagperiode: 6,5 uur

21-01-2020 
 3

De curator zal haar bevindigen aangaande de rechtmatigheid, onbehoorlijk 
bestuur en pauliana gelijktijdig weergeven. Dit onderzoek is thans nog niet 
afgerond.

Bestede tijd in verslagperiode: 2,1 uur

21-04-2020 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 21-07-2020 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 4,7 uur 21-10-2020 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 7,7 uur 21-04-2021
 7

8. Crediteuren

Toelichting 
De curator verwacht een boedelvordering van het UWV inzake de 
overgenomen loonverplichtingen over de opzegperiode. Daarnaast dient er 
nog afgerekend te worden met de doorstarter inzake de door de doorstarter 
voorgeschoten boedelkosten ten aanzien van de doorwerkperiode. Verder 
verwacht de curator nog diverse hoog-preferente boedelvorderingen, zoals 
o.a. taxatiekosten en kosten veiligstellen data. 

10-07-2019 
 1

€ 6.050,00

Toelichting 
Voor de verhuurder staat een concurrente boedelvordering genoteerd van € 
6.050,-.

07-10-2019 
 2



8.2 Pref. vord. van de fiscus

De boedelvordering van het UWV is nog niet ingediend. Het UWV dient binnen 
26 weken na het intakegesprek met de werknemers haar vordering bij de 
curator in te dienen.
De kosten over de voortzettingsperiode zijn nagenoeg betaald. De verplichting 
aan de belastingdienst over de voortzettingsperiode moet nog worden 
voldaan.
De super-preferente vorderingen zijn inmiddels op één na voldaan. Deze 
vorderingen zien op de taxatiekosten, de kosten veiligstellen data, kosten 
advies overnamesom, kosten bank aanhouden rekening, kosten 
rolverrichtingen en griffierecht inzake de lopende procedure, kosten advies 
procedure belastingdienst en een vergoeding m.b.t. de UWV-bijeenkomsten. In 
totaal gaat het om een bedrag van € 14.442,36.

€ 780.874,18

Toelichting 
Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering van in totaal € 88.702,67 
ingediend inzake Beheer en een boedelvordering van in totaal € 686.121,51 
inzake Personeelsdiensten. 
Voor de verhuurder staat een concurrente boedelvordering genoteerd van € 
6.050,-.
Over de voortzettingsperiode zijn de kosten, afgezien van de verschuldigde 
loonheffing, voldaan. 
Aan overige super-preferente vorderingen is thans in totaal voldaan een 
bedrag van € 16.279,44. Naast de in verslag 2 genoemde posten behelzen 
deze nader advies over de procedure tegen de belastingdienst en de 
huurkosten van de voor bestudering van de veiliggestelde data benodigde 
computer.

21-01-2020 
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€ 783.910,42

Toelichting 
Het UWV heeft haar boedelvordering inzake Beheer verhoogd tot in totaal € 
90.989,52 en haar vordering inzake Personeelsdiensten tot in totaal € 
686.870,90. 
Voor de verhuurder staat een concurrente boedelvordering genoteerd van € 
6.050,00.
Naast de kosten die ten behoeve van de voortzetting zijn gemaakt, is in totaal 
aan algemene faillissementskosten, buiten het salaris van de curator, een 
bedrag van € 16.279,44 incl. btw voldaan.

21-04-2020 
 4

€ 783.910,42

Toelichting 
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend inzake Personeelsdiensten van 
in totaal € 686.870,90 en inzake Beheer van € 90.989,52.
Voor de verhuurder staat een concurrente boedelvordering genoteerd van € 
6.050,00.
Naast de kosten die ten behoeve van de voortzetting zijn gemaakt, is in totaal 
aan algemene faillissementskosten, buiten het salaris van de curator, een 
bedrag van € 16.279,44 incl. btw voldaan.

21-07-2020 
 5

€ 422.415,00 10-07-2019 
 1



Toelichting 
Tot op heden heeft de fiscus een vordering van in totaal € 422.415 ingediend 
ten titel van omzetbelasting. De curator verwacht dat deze vordering nog zal 
oplopen.
Daarnaast verwacht de curator een vordering uit hoofde van verschuldigde 
loonheffing.

Toelichting 
Tot op heden heeft de fiscus vorderingen ingediend voor in totaal € 
2.423.019,88, waarvan een deel van € 949.099 ziet op vorderingen op de 
fiscale eenheid uit hoofde van omzetbelasting, een deel van € 1.389.947,88 op 
vorderingen op Personeelsdiensten uit hoofde van loonheffing en een deel van 
€ 83.973 op vorderingen op Beheer uit hoofde van loonheffing en 
motorrijtuigenbelasting.

07-10-2019 
 2

€ 2.645.471,88

Toelichting 
De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend voor in totaal € 
2.645.471,88. Een deel van € 1.397.985 ziet op vorderingen op de fiscale 
eenheid uit hoofde van omzetbelasting. Een deel van € 1.162.912,88 ziet op 
vorderingen op Personeelsdiensten uit hoofde van loonheffing. Een deel van € 
84.574 ziet op vorderingen op Beheer uit hoofde van loonheffing en 
motorrijtuigenbelastingen.
De curator is nog in discussie met de fiscus over de hoogte van de fiscale 
vorderingen.

21-01-2020 
 3

€ 2.604.612,20

Toelichting 
De curator is thans in overleg met de belastingdienst inzake de diverse 
vorderingen. Naar aanleiding daarvan en vanwege diverse verrekeningen en 
afboekingen zal de vordering van de belastingdienst naar verwachting nog 
afnemen. De curator hoopt in de komende verslagperiode hier meer 
duidelijkheid over te verkrijgen.

21-04-2020 
 4

€ 2.604.612,20

Toelichting 
De curator heeft contact met de belastingdienst over de hoogte van de fiscale 
vordering. Vanwege ziekte van één van de behandelaars van het dossier, 
corona-uitbraak en de vakantieperiode neemt de belastingdienst ruim de tijd 
om een en ander uit te zoeken en zelf een standpunt te bepalen.
De vorderingen van de belastingdienst betreffen de afspraken in het kader van 
de WKA met betrekking tot de prefaillissementsdebiteuren en de vordering uit 
hoofde van loonheffing in relatie tot de afspraken die met de belastingdienst 
zijn gemaakt naar aanleiding van de procedure Wet Vermindering Afdracht 
loonheffing.

21-07-2020 
 5

€ 2.604.612,20

Toelichting 
De belastingdienst heeft inmiddels weer contact gezocht om tot afw ikkeling 
van deze post te komen. Er zal een overleg plaatsvinden met de 
belastingdienst, de curator en de controller van gefailleerde vennootschap.

21-10-2020 
 6

€ 2.604.612,20 21-04-2021
 7



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 
Inmiddels heeft er een overleg plaatsgevonden met de belastingdienst, de 
curator en de controller van gefailleerde vennootschap. De curator verwacht 
dat in de komende verslagperiode duidelijkheid zal worden verkregen 
omtrent de fiscale vordering uit hoofde van loonheffing.

Toelichting 
De curator verwacht nog een preferente vordering van het UWV.

10-07-2019 
 1

Toelichting 
Indiening van deze vordering kan nog wel even op zich laten wachten, nu de 
termijn van 26 weken in januari 2020 is afgelopen.

07-10-2019 
 2

€ 19.772,11

Toelichting 
Het UWV heeft inzake Beheer inmiddels een preferente vordering van € 
3.186,10 ingediend en een laag-preferente vordering van € 16.586,01. 
Inzake Personeelsdiensten heeft het UWV een preferente vordering van € 
19.840,06 ingediend en een laag-preferente vordering van € 97.990,01. De 
curator verwacht nog vorderingen van het UWV inzake Personeelsdiensten.

21-01-2020 
 3

€ 138.763,98

Toelichting 
Het UWV heeft inzake Beheer een preferente vordering van € 3.186,10 en een 
laag-preferente vordering van € 16.586,01 ingediend.
Inzake Personeelsdiensten heeft het UWV haar preferente vordering verhoogd 
tot € 20.018,54 en haar laag-preferente vordering tot € 98.973,33.

21-04-2020 
 4

€ 138.763,98

Toelichting 
Inzake Personeelsdiensten heeft het UWV een preferente vordering van € 
20.018,54 ingediend en een laag-preferente vordering van € 98.973,33.
Inzake Beheer heeft het UWV een preferente vordering van € 3.186,10 
ingediend en een laag-preferente vordering van € 16.586,01.

21-07-2020 
 5



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 
De curator verwacht nog laag-preferente vorderingen van diverse werknemers.

10-07-2019 
 1

Toelichting 
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld. De 
curator verwacht nog wel laag-preferente vorderingen van diverse 
werknemers.

21-01-2020 
 3

Toelichting 
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

21-04-2020 
 4

€ 0,00

Toelichting 
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

21-07-2020 
 5

€ 843,82

Toelichting 
Er is door een werknemer een laag-preferente vordering uit hoofde van niet 
door het UWV overgenomen reserveringen vakantiegeld en feestdagen 
ingediend.

21-10-2020 
 6

9

Toelichting 
Door de curator zijn ongeveer 90 crediteuren aangeschreven. Op dit moment 
hebben 9 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ingediend. 

10-07-2019 
 1

41 07-10-2019 
 2

52 21-01-2020 
 3

53 21-04-2020 
 4

55 21-07-2020 
 5

57 21-10-2020 
 6

58 21-04-2021
 7



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 35.984,04

Toelichting 
Het genoemde bedrag van € 35.984,04 is het bedrag dat thans als vordering 
door crediteuren is gemeld. Uit de crediteurenlijst die door de bestuurder ter 
beschikking is gesteld volgt dat de openstaande post concurrente crediteuren 
€ 450.070,13 bedraagt.

10-07-2019 
 1

€ 323.326,27 07-10-2019 
 2

€ 359.516,29

Toelichting 
Een deel van € 339.649,57 ziet op vorderingen op Personeelsdiensten, een 
deel van € 12.945,99 op Beheer en een deel van € 6.920,73 op eb Werkt.

21-01-2020 
 3

€ 360.086,61 21-04-2020 
 4

€ 360.878,48 21-07-2020 
 5

€ 361.835,76 21-10-2020 
 6

€ 417.952,87 21-04-2021
 7

Vooralsnog onbekend. 10-07-2019 
 1

Vooralsnog onbekend. 07-10-2019 
 2

Vooralsnog niet bekend. 21-01-2020 
 3

Vooralsnog onbekend. 21-04-2020 
 4

Vooralsnog onbekend. 21-07-2020 
 5

Nog niet bekend. 21-10-2020 
 6

Nog niet bekend. 21-04-2021
 7



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

Bestede tijd in verslagperiode: 9,3 uur 10-07-2019 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 23,7 uur 07-10-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 12,8 uur 21-01-2020 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 13,8 uur 21-04-2020 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 5,6 uur 21-07-2020 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 4,3 uur 21-10-2020 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 9,8 uur 21-04-2021
 7

9. Procedures

In dit faillissement zijn twee procedures gestart door gefailleerde 
vennootschappen.

Personeelsdiensten is een procedure gestart bij de rechtbank Noord-
Nederland jegens Sub Advies B.V. Sub Advies B.V. had opdracht gekregen van 
Personeelsdiensten om te beoordelen of zij besparingen zou kunnen 
realiseren door optimaal gebruik te maken van sociaalfiscale regelgeving en 
subsidies. Personeelsdiensten heeft een deelbetaling verricht voor de 
werkzaamheden, de bestuurder van Personeelsdiensten is van oordeel dat 
Sub Advies B.V. niet op juiste w ijze heeft geadviseerd. Personeelsdiensten 
vordert in deze procedure het betaalde bedrag van ruim € 45.000 terug. 

Er loopt ook een procedure tegen de Belastingdienst waarbij Deloitte 
fiscalisten de belangen behartigt van Personeelsdiensten. Personeelsdiensten 
heeft een beroep gedaan op de Wet Vermindering Afdracht wegens scholing 
voor werknemers. De Belastingdienst heeft deze aftrekpost niet geaccepteerd 
en een aanslag opgelegd van € 400.000. Deze procedure loopt bij de 
rechtbank Gelderland.

De curator onderzoekt of zij deze procedures zal voortzetten.

10-07-2019 
 1

De procedure tegen SubAdvies is inmiddels geschikt. De curator heeft dit onder 
Inventarisatie 1.2 nader uiteengezet.

07-10-2019 
 2



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

In de procedure tegen de belastingdienst vindt op korte termijn een 
bespreking plaats. Ook hierover is onder Inventarisatie 1.2 een en ander 
verantwoord.

In punt 1.2 ben ik hier nader op ingegaan. De procedures zijn geschikt zodat 
dit punt verder is afgerond.

21-01-2020 
 3

Zie onder 9.1. 10-07-2019 
 1

In beide procedures dient de wederpartij voor antwoord te dienen, voorzover 
thans uit de stukken is gebleken.

10-07-2019 
 1

Zie onder Inventarisatie 1.2 07-10-2019 
 2

In de civiele procedure is contact geweest met de door Personeelsdiensten 
ingeschakelde advocaat. De dagvaarding is bestudeerd.

In de belastingzaak dient nog nadere informatie ingewonnen te worden.

Bestede tijd in verslagperiode: 5,5 uur

10-07-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode is de procedure tegen SubAdvies geschikt. 
Hierover heeft correspondentie en telefonisch overleg plaatsgevonden.
In de procedure tegen de belastingdienst is deskundigen advies ingewonnen, 
overleg gevoerd met de belastingdienst.

Bestede tijd in verslagperiode: 19,3 uur

07-10-2019 
 2

In de afgelopen verslagperiode is een bespreking gevoerd met de 
belastingdienst en is de vaststellingsovereenkomst opgesteld, beoordeeld en 
getekend.

Bestede tijd in verslagperiode: 9,3 uur

21-01-2020 
 3

10. Overig

In dit faillissement zijn nog veel werkzaamheden te verrichten, zoals:
- afrondende werkzaamheden doorstart; 
- inventarisatie crediteuren;
- incasso debiteurren;

10-07-2019 
 1



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- onderzoek en eventueel voortzetten procedures;  
- verkoop van het nog resterende actief;
- afw ikkeling leaseovereenkomsten ;
- afw ikkeling met Rabobank;
- rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan:
- monitoren betalingsafspraken doorstart;
- inventarisatie crediteuren;
- incasso debiteuren afronden;
- procedure belastingdienst verder vervolgen;
- resterend actief verkopen waaronder perceel grond en deelneming in GmbH;
- rechtmatigheidsonderzoek.

07-10-2019 
 2

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan:
- monitoren betalingsafspraken doorstart;
- incasso een debiteur afronden;
- afw ikkeling perceel grond en deelneming GmbH;
- rechtmatigheidsonderzoek.

21-01-2020 
 3

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan:
- monitoren betalingsafspraak met doorstarter ten aanzien van de vordering 
op de grootste debiteur;
- afronden afspraken met doorstarter over variabel gedeelte koopsom;
- afronding verkoop aandelen GmbH;
- onderzoek naar mogelijke verkoop perceel grond waarvan KRP-Flex Beheer 
gezamenlijk eigenaar is;
- rechtmatigheidsonderzoek verder afronden.

21-04-2020 
 4

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan:
- monitoren betalingsregeling;
- afw ikkelen variabel gedeelte koopsom;
- afronding positie GmbH;
- mogelijke verkoop grond waarvan KRP-Flex Beheer B.V. gezamenlijk eigenaar 
is;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

21-07-2020 
 5

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan:
- monitoren betalingsregeling;
- afw ikkelen variabel gedeelte koopsom:
- mogelijke verkoop grond, waarvan KRP-Flex Beheer Tiel B.V. gezamenlijk 
eigenaar is;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

21-10-2020 
 6

In de komende verslagperiode zullen de volgende punten verder worden 
afgewikkeld:
- monitoren betalingsregeling met doorstarter;
- komen tot verkoop perceel grond Kruisstraat waarvan bestuurder in privé 
en KRP-Flex Beheer Tiel B.V. 
  gezamenlijk eigenaar is;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

21-04-2021
 7



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Op dit moment nog onbekend. 10-07-2019 
 1

Nog onbekend. 07-10-2019 
 2

Onbekend. 21-01-2020 
 3

Onbekend. 21-04-2020 
 4

Onbekend. 21-07-2020 
 5

Nog niet bekend. 21-10-2020 
 6

21-10-2021 21-04-2021
 7

Opstellen eerste faillissementsverslag en financieel verslag. Opstellen 
financiele administratie over voortzettingsperiode.

Bestede tijd in verslagperiode: 12,9 uur

10-07-2019 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 25,5 uur 07-10-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 11,8 uur 21-01-2020 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 6,9 uur 21-04-2020 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 5,5 uur 21-07-2020 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 6,6 uur 21-10-2020 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 5,9 uur 21-04-2021
 7



Bijlagen

Bijlagen
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