
 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 4 Datum: 6 juni 2014 

 

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. P.J. Neijt 

 

Saldo faillissementsrekening : € 66.849,33 

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 : 12 maart 2014 t/m 6 juni 2014 

Bestede uren in verslagperiode 4 :   32,3 

Bestede uren totaal : 177,6 

 

3. Activa 

 

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. 

 Inmiddels is het faillissement van S.A.S. Detachering B.V. op 13 mei 2014  

 uitgesproken en het faillissement van Full-Time Detachering B.V. en Uitzendbureau  

 Full-Time B.V. is op 20 mei 2014 uitgesproken. In deze faillissementen ben ik tot  

 curator benoemd.  
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4. Debiteuren 

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

 hoofde van een bevoorschottings- en dienstverleningsovereenkomst (BDO). 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 is 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 (bevoorschotting) ingediend. In deze verslagperiode heb ik een gesprek  

 gehad met ING Commercial Finance en de belastingdienst. Daarin zijn afspraken 

 gemaakt ten aanzien van de vrijwaringsverklaring door de fiscus in verband met 

 betaling op de G-rekening. Inmiddels is gebleken dat de vordering van ING  

 Commercial Finance als gevolg van de debiteurenbetalingen is gereduceerd naar  

 € 0,00. ING Commercial Finance zet de incassowerkzaamheden voort ten behoeve 

 van de ING Bank op basis van het wederzijdse zekerhedenarrangement.  

4.1 Omvang debiteuren   :  

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

 Finance € 990,204,60. Inmiddels is het debiteurensaldo volgens het overzicht per  

 31 mei 2014  € 196.844,63. 

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage   :  

 Met ING CF is een boedelbijdrage afgesproken van 5% over de geïncasseerde  

 bedragen van debiteuren die hebben besloten te betalen naar aanleiding van het  

 vrijwaringsverklaring inzake de WKA die door de belastingdienst is afgegeven. Dit  

 naar aanleiding van een bespreking met ING CF en de belastingdienst op mijn  

 kantoor. 

 

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.  
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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 Detachering 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 Detachering B.V.  

- Uitzendbureau Full-Time B.V.  

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

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

 Bank geeft aan dat zij uit hoofde van het wederzijdse zekerhedenarrangement  

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

 debiteuren na aftrek van de vordering van ING Commercial Finance.  Ik heb  

 aanvullende gegevens opgevraagd om de rechtmatigheid van deze incasso te  

 controleren. 

 

5.4 Separatistenpositie   :  

 Uit hoofde van het wederzijdse zekerhedenarrangement incasseert ING CF “ten  

 behoeve” van de ING bank de aan ING CF verpande debiteuren. 

   

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De aanvankelijk aangeleverde digitale informatie was onleesbaar.  

 Inmiddels heb ik leesbare bescheiden ontvangen. Ik ben deze aan een onderzoek aan  

 het onderwerpen. Ik hoop in de aankomende verslagperiode verslag te kunnen doen  

 van de uitkomsten van dit onderzoek.  
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7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

Gelet op de datum van oprichting van gefailleerde, 22 april 1992, is een mogelijke 

vordering welke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet voldoen aan de 

stortingsverplichting inmiddels verjaard.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur   :  

 Hiernaar zal onderzoek worden verricht. 

 7.6 Paulianeus handelen   :  

 Hiernaar zal onderzoek worden verricht. 

  

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : € 117.563,74  

8.2 Pref. vord. van de fiscus  : €  315.674,31  

8.3 Pref. vord. van het UWV  : €  446.723,53  

8.4 Andere pref. crediteuren   : €     1.170,44 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 46 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : €  511.633,89  

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  :  

 Naar verwachting zal er sprake zijn van een opheffing wegens gebrek aan baten. 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   :  Nog onbekend 

10.2  Plan van aanpak    : 

 - inventariseren crediteuren; 

 - onderzoek naar administratie; 

 - debiteurenincasso volgen.  

10.3  Indiening volgend verslag   : 6 september 2014 

 

11. ONDERTEKENING  

 

 

Handtekening curator:  

 

 

 

  

Bijlagen: 

- Crediteurenlijst 

- Urenspecificatie 

- Financieel verslag 


