
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 2  Datum: 28 mei 2009 

 

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 H.H. de Kroon – Biewenga 

Gerechtssecretaris : mevrouw mr M.M.E.J. Messchaert – De Vries 

 

Activiteiten onderneming : Uitzendorganisatie / uitzenden van voornamelijk 

Poolse werknemers in de tuinbouw, bouw, hout- en 

metaalsector. 

Omzetgegevens  : - 

Personeel gemiddeld aantal : 200 

 

Verslagperiode : 20.02.2009 – 28.05.2009 

Bestede uren in verslagperiode : 121 uur en 35 minuten (curator) 

Bestede uren in verslagperiode : 5 uur (faillissementsmedewerker) 

Bestede uren Totaal : 279 uur en 35 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 : Jaarverslag 2007 

1.3 Balanstotaal : Omzet 6,4 mio. (2007) 

1.4 Lopende procedures : Ja. Een inventarisatie wordt gemaakt.  

1.5 Verzekeringen : Fortis, Europeesche 

1.6 Huur : Bedrijfsruimte gelegen aan de Kapt. Hatterasstraat 3 te 

Tilburg. Huur overgenomen.  

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

aantal onderdelen. Grote concurrentie. Moeilijke 

(winter)periode. 
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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.  

 

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. 

   Wasmachines / inboedel woningen (19) huizen waar de 

uitzendkrachten wonen. 

3.6  Verkoopopbrengst : pm. 

3.7  Boedelbijdrage : - 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus : Ja. 

 Werkzaamheden : Taxatie rapport, overleg RC, verkoop.  

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving : Onderhanden werk; lopende opdrachten bij inlenende 

instanties. 

3.10 Verkoopopbrengst : Zie 3.13. 

3.11 Boedelbijdrage : - 

 Werkzaamheden : - 
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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. i.o.  

 Werkzaamheden : - 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : Volgens de laatste gegevens uit de boekhouding  

€ 515.000,00. 

4.2 Opbrengst : pm 

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

inmiddels al het haar toekomende betaald gekregen.  

 Werkzaamheden : Inventarisatie, incasso. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Rabobank De Leijstroom te Udenhout heeft per datum 

faillissement een vordering van € 9.500,00 (debetstand 

rekening-courant rekening). Thans is er een credit 

saldo.  

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

Zoveel mogelijk retour.  

5.3 Beschrijving zekerheden : Pandrecht debiteuren. (zie 5.1) 

5.4 Separatistenpositie : - 

5.5 Boedelbijdragen : - 

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

5.7 Reclamerechten : Onbekend; geen claim ontvangen.  

5.8 Retentierechten : zie 5.7. 

 Werkzaamheden : Taxatie heeft plaatsgevonden; verkoop. 

 

6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten 

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

de ondernemingsactiviteiten (uitzenden van personeel) 

voortgezet. De loonkosten worden in verband met de 

geldende opzegtermijn door het UWV vergoed. 
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Overige kosten zijn onder meer de vergoeding van 

lease auto’s, benzine kosten e.o. Deze exploitatie 

genereert inkomsten voor de boedel en is bovendien 

bedoeld om “going concern” een doorstart te 

realiseren.  

6.2 Financiële verslaglegging : pm. 

 Werkzaamheden : Controle op uitvoering (verloopt mede via kantoor 

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

incasso, inventarisatie en zo mogelijk voldoening van 

boedelcrediteuren.  

 

Doorstart 

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

6.4 Verantwoording : - 

6.5 Opbrengst : Pm (uit concurrentie overwegingen geheim). 

6.6 Boedelbijdrage : - 

 Werkzaamheden : Vastleggen overname overeenkomst.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding wordt thans (LB, BTW) bijgewerkt.  

7.2 Depot jaarrekeningen : Laatstelijk 2007. 

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

7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. 

 Werkzaamheden : Onderzoek administratie, overige bescheiden, overleg 

met derden.  
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8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : € 115.909,89 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : pm. (1.4 mio is mondeling genoemd). 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 192.815,05 

8.4 Andere pref. crediteuren : pm  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 44 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 125.832,15 

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

 Werkzaamheden : Inventarisatie, verrichten van werkzaamheden i.v.m. 

overname (doorstart), incasso debiteuren.  

 

9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : Naar verwachting langer dan 1 jaar. 

9.2  Plan van aanpak : Inventarisatie, beoordelingen en trekken van 

conclusies.  

9.3 Indiening volgend verslag : 28 augustus 2009 

 Werkzaamheden : Inventarisatie, werkzaamheden overname, incasso 

debiteuren, wederkerige overeenkomst, onderzoek, 

overleg fiscus en UWV en voortzetten 

incassoprocedure. 

  

 

         

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


