
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 19  Datum: 4 september 2013 

 

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : KARD Uitzendburo B.V. 

Faillissementsnummer : F 09/56 

Datum uitspraak : 27.01.2009 

Curator  : mr P.E.A.M. Gerritse 

R-C  : mevrouw mr E.A.M. Raaijmakers-Rottier 

 

Activiteiten onderneming : Uitzendorganisatie / uitzenden van voornamelijk 

Poolse werknemers in de tuinbouw, bouw, hout- en 

metaalsector. 

Omzetgegevens  : - 

Personeel gemiddeld aantal : 200 

 

Verslagperiode : 06.03.2013 – 04.09.2013 

Bestede uren in verslagperiode :     22  uur en  5 minuten 

Bestede uren Totaal :   466 uur en 10 minuten   

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Aandeelhouder is Den Reehof B.V. waarvan 

   de heer R. Alofs en de heer M. Klinkert (mede) 

aandeelhouders zijn. 

   De heer Alofs voerde laatstelijk de directie. 

1.2  Winst en verlies : Onbekend bij gebreke aan (volledige en recente) 

administratie. 

1.3 Balanstotaal : € 6,4 mio. (2007) 

1.4 Lopende procedures : Er loopt één procedure voor de rechtbank te Den 

Bosch met een belang van € 13.409,89. De curator 

onderzoekt een en ander en beraadt zich. De procedure 

is geschorst.   

1.5 Verzekeringen : De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen zijn bij Fortis, 

Europeesche ondergebracht. Deze zijn beëindigd.  
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1.6 Huur : Bedrijfsruimte gelegen aan de Kapt. Hatterasstraat 3 te 

Tilburg werd gehuurd. Deze huurovereenkomst is 

beëindigd.  

1.7 Oorzaak faillissement : Te lage marge. Te hoge kosten op een aantal 

onderdelen. Grote concurrentie. Moeilijke 

(winter)periode. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 15 vast personeel / plm. 150 uitzendkrachten 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 25 – 30 vast personeel / plm. 250 uitzendkrachten 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 31.01.2009, na verkregen toestemming R.C. 

 Werkzaamheden : Overleg UWV / ontslagbrieven opstellen en verzenden 

/ vragen werknemers beantwoorden. Deze 

werkzaamheden zijn afgerond. 

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : - 

3.2 Verkoopopbrengst : - 

3.3 Hoogte hypotheek : - 

3.4 Boedelbijdrage : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving : Bedrijfsinventaris (kantoor). E.e.a. is getaxeerd en in 

kaart gebracht. Er is verder één auto in eigendom, dit is 

een Hyundai (1991) model transporter. Een en ander is 

verkocht. 

   Wasmachines / inboedel woningen (19) huizen waar de 

uitzendkrachten wonen. 

3.6  Verkoopopbrengst : Als onderdeel van verkoop “going concern”. 

3.7  Boedelbijdrage : - 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus : Ja. 
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 Werkzaamheden : Taxatie rapport, overleg RC, verkoop. Verkoop is 

geschied aan Your People B.V. in het kader van de 

overname bedrijfsactiviteiten.  Afgerond. 

 

 Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving : Onderhanden werk; lopende opdrachten bij inlenende 

instanties. Afgerond.  

3.10 Verkoopopbrengst : Zie 3.13. 

3.11 Boedelbijdrage : - 

 Werkzaamheden : Incasseren debiteuren, overleg en (zonodig) 

procederen.  

 

 Andere activa 

3.12 Beschrijving : Immateriële activa: goodwill in de vorm van “human 

capital” (uitzendkrachten, opdrachtgevers). 

3.13 Verkoopopbrengst : Verkocht aan Your People B.V.   

 Werkzaamheden : - 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : Volgens de laatste gegevens uit de boekhouding zou er 

een debiteurenpost ad € 515.000,00 zijn. De curator 

inventariseert en incasseert. Naar het blijkt is een 

aantal posten dubieus zodat het er naar uitziet dat dit 

saldo dient te worden aangepast. Verder stuit de 

curator op onwilligheid tot betaling bij een aantal 

debiteuren. 

4.2 Opbrengst : € 153.542,00. 

4.3 Boedelbijdrage : De debiteuren zijn verpand. De bank heeft echter 

inmiddels al het haar toekomende betaald gekregen. 

(zie ook 5.1) De bank heeft aangegeven de debiteuren 

vrij te geven in verband met de oninbaarheid daarvan. 

De curator ziet in een aantal posten geen reden om een 

andersluidend standpunt (met betrekking tot de 

oninbaarheid) in te nemen, temeer nu het grotendeels 

oudere facturen betreft en een aantal debiteuren in het 
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buitenland domicilie houdt. Nader onderzoek volgt bij 

een aantal andere debiteuren.  

 Werkzaamheden : Inventarisatie, incasso, eventueel wegens oninbaarheid 

afboeken.  

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Rabobank De Leijstroom te Udenhout (thans: 

Rabobank Hart van Brabant) heeft per datum 

faillissement een vordering van € 9.500,00 (debetstand 

rekening-courant rekening). Inmiddels is er een credit 

saldo, zodat de Rabobank is voldaan.  

5.2 Leasecontracten : Plm. 80 lease auto’s (operational lease), 2 

kopieerapparaten. De aangetroffen zaken zijn aan de 

rechtmatige eigenaren ter beschikking gesteld.  

5.3 Beschrijving zekerheden : Pandrecht debiteuren. (zie 5.1) 

5.4 Separatistenpositie : Niet (meer) van toepassing. (zie 5.1). 

5.5 Boedelbijdragen : - 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Kopieerapparaat (retour), frankeermachine (retour). 

5.7 Reclamerechten : Onbekend; geen claim ontvangen. N.v.t. 

5.8 Retentierechten : Zie 5.7. 

 Werkzaamheden : Taxatie heeft plaatsgevonden. Verkoop is geschied aan 

Your People B.V.  
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6. Doorstart / voortzetten 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : Vanaf datum faillissement tot 14 februari 2009 zijn de 

ondernemingsactiviteiten (uitzenden van personeel) 

voortgezet. De loonkosten zijn in verband met de 

geldende opzegtermijn door het UWV vergoed. 

Overige kosten zijn onder meer de vergoeding van 

lease auto’s, benzine kosten e.o. Deze kort durende 

exploitatie genereert inkomsten voor de boedel en is 

bovendien bedoeld om “going concern” een doorstart 

te realiseren. Toestemming rechter-commissaris is 

verkregen.  

6.2 Financiële verslaglegging : Bij de rechter-commissaris bekend. 

 Werkzaamheden : Controle op uitvoering (verloopt mede via kantoor 

KARD onder leiding van de heer A. Peters), facturatie, 

incasso, inventarisatie.  

 Doorstart 

6.3 Beschrijving : Met Your People B.V. is overeenstemming bereikt.  

6.4 Verantwoording : Is aan de rechter-commissaris geschied alsmede via 

vastlegging in een overname overeenkomst.  

6.5 Opbrengst : Pm (uit concurrentie overwegingen vertrouwelijk). 

6.6 Boedelbijdrage : N.v.t. 

 Werkzaamheden : - 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding (Lb, BTW en Vpb) zou volgens de 

directie zijn bijgewerkt doch de administratie is niet 

compleet aangeleverd. Belangrijke stukken (waaronder 

VIP ordner) ontbreken. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Laatstelijk over het boekjaar 2007. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Naar opgave bestuurder is hieraan voldaan. In 

onderzoek. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Met de belastingdienst is overleg 

gevoerd. De belastingdienst heeft een onderzoek 
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afgerond. Verslaglegging volgt. Nader overleg volgt. 

Met de belastingdienst zijn vervolg gesprekken 

gevoerd. De curator heeft de administratie van curanda 

van de belastingdienst retour ontvangen. Studie 

daarvan volgt in de komende periode. Nader overleg 

fiscus en (forensisch) accountant. 

De forensisch accountant is, na toestemming van de 

r.c., inmiddels op basis van de voorhanden 

administratieve bescheiden, met zijn onderzoek 

aangevangen. Het onderzoek duurt voort. Er is 

inmiddels een (voorlopig en vertrouwelijk) rapport 

waar de curator in een onderhoud met de onderzoekers 

van BDO over heeft gesproken. Nadere afstemming 

volgt. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Met de belastingdienst is overleg 

gevoerd.  

 Werkzaamheden : Onderzoek administratie overige bescheiden, overleg 

met derden, analyse onderzoek.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : € 235.211,06 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 1.753.908,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 386.237,09 

8.4 Andere pref. crediteuren : P.m.  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : circa 45 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 184.385,38 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: In dit stadium: onbekend.  

 Werkzaamheden : Inventarisatie, onderzoek administratie, incasso 

debiteuren.  
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9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : Onbekend. 

9.2  Plan van aanpak : Zie hiervoor.  

9.3 Indiening volgend verslag : 04.03.2014 

 Werkzaamheden : Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg 

fiscus en derden en voortzetten incasso traject. 

  

 

         

     P.E.AM. Gerritse
     c u r a t o r 


