
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VII 

Datum : 28 januari 2016 
 

 

Gegevens onderneming  Road to Jobs Flex- & Fulltime B.V., gevestigd te 

(9672 BH) Winschoten aan de Papierbaan 50A, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

02073645. 

 

Faillissementsnummer : C/18/14/165 F 

Datum uitspraak : 6 mei 2014 

Curator : mr. W.A. Entzinger 

Rechter-commissaris : mr. G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming : Detachering taxichauffeurs. 

 

Omzetgegevens : 2012 : € 1.165.076 

2013 : € 3.826.074 

2014, tm faillissement : € 1.836.092 

 

Personeel gemiddeld aantal : ± 370 

 

Saldo einde verslagperiode : € 369.526,66 

 

Verslagperiode : 27 augustus  2015 tot en met 25 januari 2016 

 

Bestede uren verslagperiode : 14 uur en 40 minuten 

Bestede uren totaal : 481 uur en 20 minuten 

 

1. Inventarisatie   

1.1 Directie en organisatie : Bestuurder: de heer R. Huisman, geboren op 27 mei 

1942 te Wedde, in functie sinds 25 maart 1985. 

 

Aandeelhouders:  

Bloem Beheer B.V. (50%) 

Stichting Administratiekantoor R.J.F. & F. (50%) 

 

1.2 Winst en verlies : 2012 : € 137.466 -/- 

2013 : €   79.211 -/- 

2014, tm faillissement : € 494.544 

 

1.3 Balanstotaal : 2012 : € 1.366.810 

2013 : € 1.275.577 

2014, tm faillissement : € 1.603.140 

 

1.4 Lopende procedures : Geen. 

 

 

 

 



 

1.5 Verzekeringen : De gebruikelijke. 

 

Verslag 2 

Alle verzekeringen zijn inmiddels door de curator 

beëindigd. 

1.6 Huur : Het bedrijfsonderkomen werd gehuurd van Bloem 

Beheer B.V. De huurovereenkomst was voor de 

faillietverklaring opgezegd. 

1.7 Oorzaak faillissement : De directie noemt als oorzaak van het faillissement: 

teruglopende omzet en teruglopende marges. 

Werkzaamheden : Verslag 1 

Besprekingen met directie en opdrachtgevers; overleg 

met UWV en Belastingdienst; bestudering stukken.  

 

Verslag 2 

Bestudering administratie. Correspondentie met 

gefailleerde en met Univé (verzekeringstussenpersoon 

van gefailleerde). 

 

2. Personeel : Zie verslag I. 

 

3. Activa   

Onroerende zaken : Verslag 2 

In de boedel is een Citroën C5 aangetroffen. De bank 

heeft op verzoek van de curator aangetoond dat de 

auto onder haar pandrecht valt. De auto is door de 

curator ingenomen, veilig gesteld en aan de bank ter 

executie afgegeven. 

 

Bedrijfsmiddelen : Niet van toepassing. 

Voorraden/onderhanden werk : Niet van toepassing. 

Andere activa : Niet van toepassing. 

 

4. Debiteuren   

4.1 Omvang debiteuren : € 960.000,-, aan ABN AMRO Bank N.V. verpand. 

4.2 Opbrengst : Opgave volgt. 

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Worden door ABN AMRO Bank N.V. 

zelf geïncasseerd. 

 

Werkzaamheden : Inventarisatie; overleg met bank/pandhoudster. 

 

 

5. Bank / Zekerheden   

5.1 Vordering van bank(en) : ABN AMRO Bank N.V. : € 4.239.256,41 exclusief rente 

en kosten (concernfinanciering met concern van Bloem 

Beheer B.V.) 

5.2 Leasecontracten : Niet van toepassing. 

 

 



 

5.3 Beschrijving zekerheden :  Bankhypotheek ten bedrage van € 5.000.000,-, 

te vermeerderen met 40% voor rente en 

kosten, verstrekt door Bloem Beheer B.V.; 

 Aanvullende bankhypotheek, tweede in de rang, 

van € 5.000.000,-, te vermeerderen met 40% 

voor rente en kosten, verstrekt door Bloem 

Beheer B.V.; 

 Pandrecht op voorraden (niet van toepassing), 

bedrijfsinventaris (niet van toepassing) en 

debiteuren; 

 Borgtocht van € 420.000,-, te vermeerderen 

met kosten en rente, van de heer Huisman. 

 

5.4 Separistenpositie : Ja; zie hierboven. 

5.5 Boedelbijdragen : (Nog) niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing. 

5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. 

Werkzaamheden : Inventarisatie; contact met bank. 

 

6. Doorstart / Voortzetten   

Voortzetten   

6.1 Exploitatie / zekerheden : Ja; met toestemming Rechter-commissaris d.d. 19 mei 

2014, voor de duur van zes weken te rekenen vanaf 

6 mei 2014. 

 

6.2 Financiële verslaglegging : Zie hieronder. 

 

Verslag 2 

Op 3 september 2014 is apart verslag gedaan over de voortzettingsperiode. Dit verslag is 

gepubliceerd op de website van het kantoor van de curator en tevens op rechtspraak.nl 

 

Gefactureerd door de boedel: € 521.559,66 

Tot op heden ontvangen: € 456.624,90. 

Nog te ontvangen: € 64.944,16. 

 

Het grootste deel van het nog te ontvangen bedrag heeft betrekking op één enkele debiteur. De 

curator heeft gecorrespondeerd en gesprekken gevoerd met (de accountant van) deze debiteur. De 

curator heeft deze debiteur een laatste termijn gesteld. Wanneer binnen deze termijn niet voldaan 

wordt, zal de curator overgaan tot het nemen van (rechts)maatregelen. 

 

verslag 3  

Tot op heden ontvangen: € 520.927,88. 

Nog te ontvangen: € 631,78 

 

Werkzaamheden   

 

Verslag 1  

Overleg met directie en opdrachtgevers.  



 

Verslag 2 

Correspondentie en gesprekken met opdrachtgevers/ boedeldebiteuren; Correspondentie en 

gesprekken met administrateurs van gefailleerde; correspondentie en gesprekken met 

werknemers; correspondentie en gesprekken met UWV. 

 

Verslag 3 

Correspondentie en gesprekken met opdrachtgevers/boedeldebiteuren. De curator heeft met 

toestemming van de Rechter-commissaris van één opdrachtgever/boedeldebiteur – na 

herhaaldelijk en zonder resultaat op betaling te hebben aangedrongen – het faillissement 

aangevraagd, waarna de betreffende partij alsnog tot betaling over is gegaan. Het 

faillissementsrekest is daarop ingetrokken. 

 

 

Doorstart  : Verslag 2 

Het merendeel van de werknemers van gefailleerde 

heeft na het einde van het dienstverband met 

gefailleerde een nieuwe dienstbetrekking gevonden.  

 

Deze werknemers zijn nu veelal in dienst bij de 

opdrachtgever waar zij voorheen gedetacheerd waren, 

dan wel bij een ander uitzend-/detacheringsbureau, 

welke de werkzaamheden van gefailleerde bij de 

betreffende opdrachtgever heeft overgenomen.  

 

 

7. Rechtmatigheid   

7.1. Boekhoudplicht : In onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen : 2010: februari 2012 

2011: 1 februari 2013 

2012: 28 januari 2014 

 

7.3 Goedk. verkl. accountant : Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting aandelen : Geen nader onderzoek.  

  

7.5 Onbehoorlijk bestuur   

 

De curator is van oordeel dat de administratieplicht door de bestuurder is geschonden, vanwege 

meerdere discrepanties tussen de jaarrekening en de administratie, alsmede overige 

tekortkomingen in de administratie. Voor deze tekortkomingen en discrepanties kon geen 

verklaring worden gegeven door de bestuurder, hetgeen ofwel de conclusie rechtvaardigt dat de 

bestuurder geen inzicht had in zijn administratie, meer in het bijzonder zijn debiteuren-  en 

crediteurenpositie, dan wel dat sprake is geweest van malversaties, onregelmatigheden of 

onttrekkingen en dat daarom een adequate verklaring uitblijft. Daarnaast verwijt de curator de 

bestuurder dat geen incassobeleid is gevoerd, waardoor crediteuren zijn benadeeld. Tot slot heeft 

de bestuurder welbewust te weinig omzetbelasting afgedragen, waardoor belastingschulden 

onbetaald zijn gebleven. 

 

 



 

7.6 Paulianeus handelen    

 

De betalingen aan Bloem Beheer BV in april en mei 2014 (kort voor faillissement) zouden in 

beginsel als paulianeus kunnen worden aangemerkt, nu daarvoor geen titel bestond en zij hebben 

geleid tot benadeling van crediteuren. De curator heeft er echter voor gekozen deze feiten mee te 

nemen in de procedure tegen de bestuurder en niet afzonderlijk een procedure wegens paulianeus 

handelen aanhangig te maken. 

 

Werkzaamheden  

 

 

De dagvaarding is eind 2015 betekend aan het adres van de bestuurder. Omdat de bestuurder in 

het buitenland woonachtig is, gelden er langere termijnen en zal de dagvaarding pas 24 februari 

2016 bij de Rechtbank worden aangebracht. 

 

8. Crediteuren   

8.1 Boedelvorderingen : UWV, tot op heden ingediend: € 502.903,11 

8.2 Preferente vordering Fiscus : Tot op heden ingediend: € 809.629,- 

8.3 Preferente vordering UWV : Tot op heden ingediend: € 977.622,88 

8.4 Andere preferente crediteuren : tot op heden: 6 werknemers, waarvan:  

2: € 10.052,83  

4: p.m. 

8.4a Separatisten : ABN AMRO Bank N.V.: Zie punt 5. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : Tot op heden ingediend: 13 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Tot op heden ingediend: € 67.708,35  

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Vooralsnog onbekend. 

Werkzaamheden : Inventarisatie. Correspondentie met crediteuren 

omtrent hun vorderingen. 

 

9. Procedures : Niet van toepassing. 

 

10. Overig   

10.1 Termijn afwikkeling faillissement : Vooralsnog onbekend, afhankelijk van procedure jegens 

bestuurder. 

 

10.2 Plan van aanpak/Tijdpad : Voeren procedure jegens bestuurder. Afwachten 

conclusie van antwoord.  

 

10.3 Indiening volgend verslag : 28 april 2016 

 

 

Groningen, 28 januari 2016 

 

Curator 


