
 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 8 Datum: 5 juni 2015 

 

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 : € 70.670,59 

 

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 : 14 maart 2015 t/m 5 juni 2015 

 

Bestede uren in verslagperiode 7  :  12,8 (gecorrigeerd) 

Bestede uren in verslagperiode 8 :   11,5 

Bestede uren totaal : 245,1 

 

    

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. Ik heb een gesprek gehad met ING  

 Commercial Finance en de belastingdienst. Daarin zijn afspraken 
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 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   :  

 ING Commercial Finance houdt zich als separatist bezig met het incasseren van de  

 debiteuren van curanda ten behoeve van de ING Bank. In deze verslagperiode heb ik  

 met ING Commercial Finance financieel afgewikkeld.  

4.2 Opbrengst   : €  3.171,77 

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 de  

 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. 

 Tevens heb ik met ING CF een boedelbijdrage afgesproken conform de 

 separatistenregeling voor de debiteuren die door mij zijn aangeschreven naar  

 aanleiding van werkbriefjes die na het faillissement nog boven water zijn gekomen en   

 waarvan de uren niet waren gefactureerd.  

  

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.  

 

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.  
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- Uitzendbureau Full-Time B.V.  

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

 - een 2
e
 hypothecair recht ter hoogte van € 500.00,00 op de woning aan de  

 Oosterbergweg 2 te Beek-Ubbergen. 

  

 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 van 

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

 heb aanvullende gegevens opgevraagd om de rechtmatigheid van deze incasso te  

 controleren. Ik heb deze gegevens inmiddels ontvangen. Na bestudering van de  

 aanvullende stukken en de reactie van ING Commercial Finance blijft tussen  

 partijen in geschil of het pandrecht door ING Commercial  Finance kan worden  

 aangewend als zekerheidstelling voor de incassokosten. Deze discussie kan  

 achterwege blijven, nu blijkt dat de schuldpositie van de bank op dit moment  

 dusdanig is dat verwacht wordt dat ook na uitwinning van de overige zekerheden de  

 vordering van de bank niet wordt voldaan. De bank is momenteel doende haar  

 andere zekerheden ook uit te winnen. 

 

5.4 Separatistenpositie   :  

 Uit hoofde van het wederzijdse zekerhedenarrangement incasseert ING CF “ten  

 behoeve” van de ING bank de aan ING CF verpande debiteuren, want inmiddels is de  

 vordering van ING Commercials Finance uit hoofde van de bevoorschottingsregeling  

 voldaan. 

   

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De aanvankelijk aangeleverde digitale informatie was onleesbaar.  

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

 onderworpen. Ik heb vooralsnog geen onregelmatigheden aangetroffen.  

 Ik heb geconstateerd dat er te veel managementfee in rekening is gebracht,  
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 namelijk voor het gehele jaar, maar ik heb niet geconstateerd dat deze ook is  

 betaald.  

 Daarnaast is deze managementfee in rekening gebracht door Forte Holding B.V.,  

 welke vennootschap inmiddels is gefailleerd.  

 Ik heb nog wel vragen gesteld over mutaties in rekening-courant met ene DCT  

 Holding. Kennelijk is er sprake van een vordering op deze holding. Ik trof geen  

 gegevens aan die de grondslag boden voor deze mutaties evenmin trof ik gegevens  

 van deze holding aan. In deze verslagperiode is namens de bestuurder aanvullende  

 informatie verschaft waaruit deels de grondslag van de vordering op DCT Holding  

 B.V. blijkt. Ik heb aanvullende gegevens opgevraagd en naar aanleiding daarvan heb  

 ik DTC Holding B.V. aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van een  

 bedrag van € 30.094,91.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur   :  

 Vooralsnog is uit hoofde van het door mij gedane onderzoek naar de administratie  

 niet gebleken van onregelmatigheden.  

7.6 Paulianeus handelen   :  

 Mij is niet is niet gebleken van paulianeus handelen.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : € 121.403,72 

8.2 Pref. vord. van de fiscus  : €  222.486,80 

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

8.4 Andere pref. crediteuren   : €     1.170,44 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 53 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : €  552.514,42  

 

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    : 

 - afwachten op reactie van DCT Holding B.V., zie punt 7.1.   

10.3  Indiening volgend verslag   :  5 september 2015 

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:   


