
 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013 

 

Gegevens onderneming : Hollandgroep Personeelsdiensten B.V. 

Faillissementsnummer : C/16/13/779 F  

Datum uitspraak : 9 juli 2013 

Curator : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. C.M. Dijksterhuis 

 

Saldo faillissementsrekening : € 0,00 

Activiteiten onderneming: : Het verrichten van activiteiten als arbeidsbureau, 

arbeidsbemiddeling en het fungeren als 

uitzendbureau ten opzichte van haar werknemers 

en al hetgeen hiermee verband houdt. 

 

 

Omzetgegevens  : 2011:  € 9.375.502,00 

   2010:  € 6.019.664,00 

 

Personeel gemiddeld aantal : 375 

 

Verslagperiode : 9 juli 2013 t/m 15 augustus 2013 

Bestede uren in verslagperiode 1 : 62,8 

Bestede uren totaal : 62,8 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  

  Op 22 april 1992 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Marktzicht Nijmegen  B.V. opgericht. Bij statutenwijziging van 20 september 2007 

werd de naam van de vennootschap gewijzigd in Rootz Workforce B.V. Bij 

statutenwijziging van 20 september 2007 werd de naam van de vennootschap 

gewijzigd in Rootz Workforce B.V. Vervolgens werd bij statutenwijziging van 20 

september 2007 de naam van de vennootschap gewijzigd in Hollandgroep 

Personeelsdiensten B.V. 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap was op de datum van oprichting 

fl. 200.000,00, opgebouwd uit 200 gewone aandelen van ieder nominaal fl. 1.000,00. 

Het geplaatste kapitaal bedroeg op de datum van oprichting fl. 40.000,00  

(€ 18.151,00).  

Ten tijde van het faillissement was Forte Holding B.V. enig aandeelhouder en 

bestuurder van curanda. Forte Holding B.V. kocht op 30 december 2011 de aandelen 

van U.S.H. Beheer B.V. (de vierde aandeelhouder sinds de oprichting). Forte Holding  
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is bij vonnis van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch op 29 juli 2013 naar aanleiding van 

een eigen aangifte failliet verklaard, waarbij ik eveneens ben benoemd tot curator. 

 

Enig aandeelhouder van Forte Holding ten tijde van het faillissement is Stichting 

Administratiekantoor van aandelen Forte Holding, waarvan de bestuurders de heer R. 

Barneveld, J.M. Samson en P. Pehlig zijn. Bestuurder van Van Forte Holding B.V. is 

U.S.H. Beheer B.V. waarvan de heer R. Barneveld bestuurder en enig aandeelhouder 

is. 

1.2  Winst en verlies :  2011: €   187.577,00 winst 

   2010: €     91.058,00 winst 

1.3 Balanstotaal : 2011: € 2.151.776,00 

   2010: € 1.967.156,00 

1.4 Lopende procedures :  

 Er is  geen sprake van lopende procedures tegen of door curanda aanhangig  

 gemaakt. 

1.5 Verzekeringen :  

 Alle verzekeringen zijn opgezegd voor zover niet meer noodzakelijk.  

1.6 Huur : 

 Curanda verrichtte haar werkzaamheden vanuit een vijftal locaties, waarvan de  

 bedrijfsruimten werden gehuurd. De huurovereenkomst van Vestiging Den Haag was  

 voorafgaand aan het faillissement al beëindigd. De andere huurovereenkomsten zijn   

 met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd ex art. 39 Fw.  

1.7 Oorzaak faillissement :  

 Door verliezen in 2012, verder oplopend tot 2013, teruggelopen omzet en marges, is  

 men er ondanks twee reorganisaties niet in geslaagd de onderneming levensvatbaar  

 te houden of te maken. Daarbij speelde een rol dat de debiteurenpositie  

 verslechterde waardoor de bank de  financiering fors beperkte. Het voorgaande was  

 voor de bestuurders een reden om het eigen faillissement aan te vragen.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   :  

 Er was sprake van ongeveer  375 personeelsleden, waarvan met het overgrote  

 gedeelte  een fase 1 of 2 uitzendovereenkomst  was aangegaan. Veel van deze  

 overeenkomsten eindigden omdat de uitzendkrachten na de mededeling dat het  

 faillissement was aangevraagd hun  werkzaamheden voor curanda hebben gestopt. 

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : ongeveer 375 personeelsleden. 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : 15 juli 2013 

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving   :  

 Er zijn geen onroerende zaken bij curanda in eigendom. 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

 De bedrijfsmiddelen bestaan uit bedrijfsinventaris (kantoormeubilair) en  

 vervoermiddelen. Op dit moment wordt getracht deze zaken te verkopen. Deze  

 zaken zijn niet verpand. 

  

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

 De bestuurders hebben rond 13 juni 2013 bekend gemaakt aan haar werknemers dat  

 zij het faillissement zouden aanvragen. Zij hebben daartoe een verzoekschrift bij de  

 rechtbank Midden-Nederland ingediend. Deze rechtbank was niet bevoegd, nu  

 curanda statutair gevestigd is in Heumen. Uiteindelijk heeft op 9 juli 2013 de  

 rechtbank Gelderland het faillissement uitgesproken. De bestuurders hebben ter  

 gelegenheid van de  aanvraag van het faillissement de gegevens van de werknemers  

 tot en met week 23 in kaart gebracht en aan het UWV overgelegd. Voorgaande  

 handelswijze heeft ertoe geleid dat de meeste uitzendkrachten vanaf week 23 elders  

 is gaan werken. Er is dan ook geen sprake meer van onderhanden werk op de datum  

 van het faillissement.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   :  

 Immateriële activa 

 Er is nog sprake van immateriële activa zoals de handelsnaam en de website.  

 Deelnemingen 

 Tevens is sprake van deelnemingen in: Full-Time Personeelsdiensten B.V.,  Full-Time  

 Detachering B.V., Uitzendbureau Full-Time B.V., S.A.S. Detachering B.V. 

 G-rekening 

 Er is sprake van een saldo van ongeveer € 180.000,00 op de g-rekening.  

    

4. Debiteuren 

 ING Commercial Finance geeft aan dat zij een pandrecht heeft op de debiteuren uit  

 hoofde van een bevoorschottings- en dienstverleningsovereenkomst. Nadat de  

 bestuurders mededeling hadden gedaan van hun voornemen het  

 faillissement aan te vragen, heeft  ING Commercial Finance op 14 juni jl.  

 de overeenkomst opgezegd en, stellende dat zij pandhouder zijn van de vorderingen  

 van curanda, de debiteuren van curanda aangeschreven waarbij werd aangegeven  

 dat de debiteuren uitsluitend bevrijdend aan ING Commercial Finance konden  

 betalen. ING Commercial Finance heeft uit hoofde van de BDO een vordering van  

 € 425.779,36 ingediend. 

4.1 Omvang debiteuren   :  

 Op 19 juni 2013 bedroeg het debiteurensaldo volgens opgaaf van ING Commercial  

 Finance € 990,204,60, per 16 juli 2013 bedroeg het saldo openstaande debiteuren  

 nog € 769.299,64.  

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage   : n.v.t. 
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5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

 ING Bank 

 De ING bank heeft uit hoofde van een compte-joint rekening-courant faciliteit met: 

   - Holland Groep Personeelsdiensten B.V. 

- Holland Groep Flexwerk B.V.  

- Forte Holding B.V. 

- Forte Uitzendbureau B.V.  

 

 een vordering ingediend ten bedrage van : € 252. 165,14.  

 ING Commercial Finance  

 Vordering € 425.779,36 

5.2 Leasecontracten   :  

 Curanda is een aantal operationele leaseovereenkomsten aangegaan met betrekking  

 tot voertuigen. De auto’s zijn al voorafgaand aan het faillissement ingeleverd. 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

 ING Bank 

 - compte-joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst met: 

- Hollandgroep Personeelsdiensten B.V. 

- Hollandgroep Flexwerk B.V.  

- Forte Holding B.V. 

- Forte Uitzendbureau B.V.  

 - wederzijds zekerhedenarrangement tussen curanda, ING bank en ING Commercial  

 Finance 

 -hoofdelijk mede-schuldenaarschap van:  

- Full-Time Personeelsdiensten B.V.,  

- Full-Time Detachtering B.V.  

- Uitzendbureau Full-Time B.V.  

- S.A.S. Detachering B.V.  

 ING Commercial Finance  

 - pandrecht op de debiteurenvorderingen van curanda; 

 - wederzijds zekerhedenarrangement tussen curanda, ING bank en ING Commercial  

 Finance 

 - compte-joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst met: 

- Hollandgroep Personeelsdiensten B.V. 

- Hollandgroep Flexwerk B.V.  

- Forte Holding B.V. 

- Stimulans B.V.  

 - Hoofdelijk mede-schuldenaarschap van:  

- Full-Time Personeelsdiensten B.V.,  

- Full-Time Detachtering B.V.  

- Uitzendbureau Full-Time B.V.  

- S.A.S. Detachering B.V.  
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5.4 Separatistenpositie   :  

 Zie hiervoor onder punt 4 ten aanzien van de pandhouder op de debiteuren. ING  

 Bank geeft aan dat uit hoofde van het wederzijdse zekerheden arrangement zij  

 aanspraak kan maken op het incasso surplus wat betreft de opbrengst geïncasseerde  

 debiteuren na aftrek van de vordering van ING Commercial Finance.  

5.5 Boedelbijdragen   : n.v.t.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

 Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een 

 eigendomsvoorbehoud.  

5.7 Reclamerechten   :  

 Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een reclamerecht. 

 5.8 Retentierechten   :  

 Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een retentierecht. 

 

6. Doorstart / voortzetten 

 Zie hiervoor punt 3.9. van dit verslag. Als gevolg van de vertraging in de  

 faillissementsaanvraag is een doorstart vooralsnog niet mogelijk gebleken.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De bestuurders hebben mij een digitale administratie aangeleverd en toegang tot de  

 Administratie op een externe server. 

7.2 Depot jaarrekeningen   :  

 De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant   :  

 De vennootschap is gezien haar omvang niet controleplichtig. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : *** 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   :  

 Hiernaar zal onderzoek worden verricht. 

 7.6 Paulianeus handelen   :  

 Hiernaar zal onderzoek worden verricht. 

  

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   :  

 Nog niet bekend. Naar verwachting zullen het UWV en de verhuurders een vordering  

 indienen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   :  

 Ik ben nog in afwachting van een opgaaf van de vordering van de fiscus.  

8.3 Pref. vord. van het UWV   : Nog onbekend. 

8.4 Andere pref. crediteuren   : Onbekend. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 2 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 2.131,32 

 Ter gelegenheid van de aanvraag van het faillissement is sprake van een schuldenlast  

 uit hoofde van de handelscrediteuren ten bedrage van € 232.375,12. 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  :  
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9. Procedures 

9.  Procedures     :  

 Er is  geen sprake van lopende procedures tegen of door curanda aanhangig  

 gemaakt. 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   :  Nog onbekend 

10.2  Plan van aanpak    : 

 - verkopen activa; 

 - inventariseren crediteuren; 

 - onderzoek naar administratie; 

 - debiteurenincasso.  

10.3  Indiening volgend verslag   : 14 november 2013 

 

11. ONDERTEKENING  

 

 

Handtekening curator:  

 

  

Bijlagen: 

- Crediteurenlijst 

- Urenspecificatie 


