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Gegevens onderneming: Fit2Work c.s.  
Faillissementsnummer: F. 01/15/74 – F. 01/15/78 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   4 Datum:    29 juli 2016 

 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid: 

1. RND HOLDING B.V., statutair gevestigd te Helmond, 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 

17211058,  

2. F2W SERVICES B.V., statutair gevestigd te Helmond, 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 

17234050,  

3. C2C B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 

17245625, 

4. PLAN2WORK MOBILITEIT B.V., statutair gevestigd 

te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister 

onder nummer 17257226, 

5. 2C PAYROLLSERVICES B.V., tevens handelend onder 

de namen “FIT2WORK PERSONEELSDIENSTEN” en 

“FIT2WORK PAYROLL SERVICES”,  statutair 

gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 17273387, 

en kantoorhoudende te 5616 GZ Eindhoven aan het St. 

Trudoplein no. 6 alsmede te 5701 MK Helmond aan de 

Stationsstraat no. 88.  

  

Gecombineerde verslaglegging De faillissementen maken onderdeel uit van een concern 

van vennootschappen. Gelet op de onderlinge verwevenheid 

vindt de verslaglegging gecombineerd plaats.  

  

Faillissementsnummer F2W Services B.V.: F. 01/15/74 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: F. 01/15/75 

RnD Holding B.V.: F. 01/15/76 

2C payrollservices B.V.: F. 01/15/77 

C2C B.V.: F. 01/15/78 

Datum uitspraak 29 januari 2015  

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mr. C. Schollen-den Besten 

  

Activiteiten onderneming Het concern is actief op het gebied van de uitzendbranche 

en payrolldienstverlening. Daarnaast werden nog enkele 
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aanvullende diensten geleverd, waaronder re-integratie van 

werknemers etc.     

Omzetgegevens Uit de jaarrekeningen over 2013 blijken de volgende cijfers: 

 

F2W Services B.V.: € 7.739,- 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: € 109.657,- 

RnD Holding B.V.: € 247.779,- 

2C payrollservices B.V.: € 854.684,- 

C2C B.V.: € 104.925,- 

Personeel gemiddeld aantal C2C B.V. had 7 vaste personeelsleden in dienst. Voor 2C 

payrollservices B.V. waren ca. 150 uitzendkrachten / 

payrollers actief.  

  

Boedelrekening F2W Services B.V.: NL05 RABO 0301 6216 59 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: NL57 RABO 0301 6226 63 

RnD Holding B.V.: NL53 RABO 0301 6239 96 

2C payrollservices B.V.: NL64 RABO 0301 6243 80 

C2C B.V.: NL52 RABO 0301 6249 84 

Gerealiseerd actief F2W Services B.V.: nihil 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: € 5.674,14 

RnD Holding B.V.: € 809,84 

2C payrollservices B.V.: € 195.512,30 

C2C B.V.: € 1.535,96 

Actief per verslagdatum F2W Services B.V.: nihil 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: € 5.674,14 

RnD Holding B.V.: € 805,98 

2C payrollservices B.V.: € 150.847,03 

C2C B.V.: € 1.535,96 

  

Verslagperiode 1 januari 2016 – 30 juni 2016 

Bestede uren in verslagperiode F2W Services B.V.: 1,33 uur 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: 1,75 uur  

RnD Holding B.V.: 3,92 uur 

2C payrollservices B.V.: 10,09 uur 

C2C B.V.: 1,01 uur 

Bestede uren Totaal F2W Services B.V.: 3,08 uur 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: 9,83 uur  

RnD Holding B.V.: 15,01 uur 

2C payrollservices B.V.: 156,74 uur 

C2C B.V.: 4,84 uur 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven.  
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1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De gefailleerde vennootschappen behoren tot een concern. 

Als bijlage is aan dit verslag een organogram gehecht. De 

werkmaatschappijen worden gevormd door 2C 

payrollservices B.V., C2C B.V., Plan2Work Mobiliteit B.V. en 

F2W Services B.V. Daarnaast zijn PZ&O Eindhoven B.V. en 

PZ&O Helmond B.V. werkmaatschappijen; deze zijn reeds 

op 13 mei 2014 in staat van faillissement verklaard zulks 

met aanstelling van mr. R. van den Berg Jeths, advocaat te 

Eindhoven, tot curator.  

 

De activiteiten van de werkmaatschappijen zijn, zakelijk 

weergegeven, als volgt. De activiteiten van het concern 

concentreren zich in 2C payrollservices B.V., die onder de 

namen Fit2Work Personeelsdiensten en Fit2Work Payroll 

Services als uitzendbureau en payrollbedrijf actief is. F2W 

Services B.V. heeft geen activiteiten, terwijl binnen 

Plan2Work Mobiliteit B.V. incidenteel een opdracht op het 

gebied van loopbaanbegeleiding wordt verzocht. C2C B.V. is 

de vennootschap waar het kantoorpersoneel in dienst is. 

Binnen PZ&O Eindhoven B.V. en PZ&O Helmond B.V. 

werden kennelijk voorheen de uitzendactiviteiten 

uitgevoerd, doch op enig moment zijn die bij 2C 

payrollservices B.V. ondergebracht.  

 

De aandelen in de werkmaatschappijen worden gehouden 

door RnD Holding B.V., welke vennootschap tevens 

bestuurder van de vennootschappen is. De aandelen in RnD 

Holding B.V. worden gehouden door DWM Beheer B.V. 

(40%) en NOEN Beheer B.V. (60%). DWM Beheer B.V. en 

NOEN Beheer B.V. zijn de holdings van de heren D. van 

Leuken en R.H.M. van Dijck, die daarmee indirect 

aandeelhouders en bestuurders zijn. De heer Van Leuken 

was actief als financieel directeur, terwijl de heer Van Dijck 

algemeen directeur was.  

1.2 Winst en verlies Uit de jaarrekeningen over 2013 blijken de volgende cijfers: 

 

F2W Services B.V.: € 286,- (winst) 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: € 15,- (winst) 

RnD Holding B.V.: € 28.108,- (winst) 

2C payrollservices B.V.: € 1.020,- (winst) 

C2C B.V.: € 5.163,- (winst) 

1.3  Balanstotaal Uit de jaarrekeningen over 2013 blijken de volgende cijfers: 
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F2W Services B.V.: € 4.541,- 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: € 52.152,- 

RnD Holding B.V.: € 756.817,- 

2C payrollservices B.V.: € 531.988,- 

C2C B.V.: € 15.609,- 

1.4 Lopende procedures Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 

– voor zover bekend - geen lopende procedures.   

1.5  Verzekeringen Door tussenkomst van assurantietussenpersoon FAG Advies 

en bij Interpolis waren de gebruikelijke 

bedrijfsverzekeringen afgesloten. De verzekeringen zijn 

geïnventariseerd (de premie voor de 

aansprakelijkheidsverzekering is door de boedel betaald in 

verband met de voortzetting van de onderneming na 

faillissement) en waar nodig zijn afspraken gemaakt om de 

verzekeringsdekking te continueren. Nu de 

bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt/overgedragen zijn de 

verzekeringen beëindigd. Bij Achmea Schadeverzekeringen 

had 2C payrollservices B.V. een zogenaamde 

verzuimverzekering voor haar uitzend- en payrollkrachten. 

De premie van de verzekering is afhankelijk van de 

verzamelde loonstaat. Volgens 2C payrollservices B.V. zou 

een deel van de betaalde premie dienen te worden 

gerestitueerd. De curator is hierover in overleg met de 

verzekeraar. Uit de door de verzekeraar aangereikte 

gegevens blijkt dat geen recht op restitutie bestaat.     

1.6 Huur Het bedrijfspand aan de Stationsstraat no. 88 te Helmond is 

eigendom van RnD Holding B.V. Het bedrijfspand aan het 

St. Trudoplein no. 6 te Eindhoven wordt gehuurd door RnD 

Holding B.V. De huurovereenkomst is door de curator 

opgezegd op grond van art. 39 Faillissementswet. De 

doorstarter zal de huurovereenkomst voor het bedrijfspand 

in Eindhoven overnemen.  

1.7  Oorzaak faillissement Het bestuur wijt het faillissement aan het volgende. De 

financiering van de bedrijfsactiviteiten bestond 

hoofdzakelijk uit factoring op debiteuren. Door het 

faillissement van één van de grootste debiteuren ontstond 

een gat van ca. € 0,5 mio in deze bevoorschotting op 

debiteuren. Het verstrekte voorschot door de 

factormaatschappij moest worden terugbetaald, terwijl van 

deze debiteur niets werd ontvangen. Hierdoor ontstond een 

aanzienlijke financieringsdruk. Volgens het bestuur is 

hierdoor de liquiditeit onder druk komen te staan en de 

schuld bij de Belastingdienst opgelopen. Het bestuur heeft 
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naar eigen zeggen gezocht naar een mogelijkheid om de 

onderneming te saneren en geeft aan daarvoor 

investeerders te hebben. Door een discussie met betrekking 

tot de overname van activiteiten van PZ&O Eindhoven B.V. 

en PZ&O Helmond B.V. vonden de beoogde investeerders 

het te onzeker om thans financiële middelen ter beschikking 

te stellen. Ook de Belastingdienst werd vooralsnog niet 

bereid gevonden om een regeling te treffen. Nu een 

sanering niet mogelijk bleek en het aan liquide middelen  

ontbrak, is besloten de eigen faillissementen aan te vragen. 

 

Het uitgevoerde onderzoek naar administratie heeft er niet 

toe geleid dat andere oorzaken van de faillissementen zijn 

aan te wijzen.   

 Werkzaamheden Besprekingen met directie, personeelsleden en financiers. 

Quick scan van relevante financiële en organisatorische 

documenten/informatie. Correspondentie en communicatie 

met verzekeringstussenpersoon en verzekeraars.  

Onderzoek naar verzuimverzekering; overleg verzekeraar 

en doorstarter. Overleg/correspondentie verzekeraars. 

Door de curator van PZ&O Eindhoven B.V. en PZ&O 

Helmond B.V. zijn vragen gesteld die, voor zover 

mogelijk, zijn beantwoord.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

C2C B.V. had 7 vaste personeelsleden in dienst. Voor 2C 

payrollservices B.V. waren ca. 150 

uitzendkrachten/payrollers actief. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Ongeveer gelijk de in 2.1 genoemde aantallen.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de Rechter-Commissaris zijn de 

arbeidsovereenkomsten bij brief d.d. 5 februari 2015 

opgezegd.  

 Werkzaamheden Bijeenkomsten/overleg met het personeel en het UWV, OR 

en de vakbond. Het personeel is geïnformeerd over het 

faillissement en de gevolgen daarvan. Daar waar nodig zijn 

nog vragen van personeelsleden beantwoord. Met het UWV 

heeft overleg plaatsgevonden, waaronder met betrekking 

tot de loongarantieregeling en de Wet melding collectief 

ontslag. De curator heeft nog overleg gehad met het UWV 

en de doorstarter in verband de loongarantieregeling en de 

uitbetalingen aan werknemers.  
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3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving RnD Holding B.V. is eigenaar van het bedrijfspand 

plaatselijk bekend Stationsstraat no. 88 te Helmond, 

kadastraal bekend Helmond, sectie I, nummer 2538, 

appartementsnummers A 52, A 203, A 204, A 205, A 206, A 

207 en A 208.  

3.2  Verkoopopbrengst Nog niet van toepassing. De hypotheekhouder zal de 

materiële verkoopinspanningen verrichten, waartoe 

inmiddels een makelaar is benaderd.  

3.3 Hoogte hypotheek Op de registergoederen rust een hypotheekrecht ten gunste 

van Rabobank Peel Noord U.A. met een inschrijving van € 

400.000,-.  

3.4 Boedelbijdrage Met de hypotheekhouder is een boedelbijdrage van € 

2.000,- ex BTW bij overdracht afgesproken.  

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster; overleg hypotheekhouder. De 

doorstarter heeft het bedrijfspand ontruimd en 

bezemschoon opgeleverd. Het bedrijfspand wordt thans 

door een makelaar te koop aangeboden. Periodiek wordt de 

curator geïnformeerd over de stand van zaken. De curator 

heeft nog regelmatig overleg gehad met de 

hypotheekhouder en de makelaar. Op dit moment bestaat 

concrete interesse voor het bedrijfspand. Ondanks de 

getoonde interesse is het nog steeds niet tot een 

verkoop kunnen komen. Er heeft een overleg 

plaatsgevonden tussen de hypotheekhouder, de 

makelaar en de curator. Afgesproken is onder meer 

dat een hertaxatie van het bedrijfspand plaatsvindt 

en aan de hand daarvan nog een keer wordt gekeken 

naar de vraagprijs. Verder zal de makelaar het pand 

nog extra onder de aandacht brengen door middel 

van onder meer een lokaal vastgoedblad.     

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving 2C payrollservices B.V. beschikt over een gebruikelijke 

bedrijfsuitrusting (kantoormeubilair, ICT voorzieningen en 

dergelijke) in de bedrijfspanden te Helmond en Eindhoven.  

3.6 Verkoopopbrengst € 7.500,-  

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht ten aanzien van 
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de bodemzaken.  

  Werkzaamheden De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door Van Beusekom. In 

het kader van de doorstart is de bedrijfsuitrusting aan de 

doorstarter verkocht.   

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Van voorraden is geen sprake. De omzet van 2C 

payrollservices B.V. werd in beginsel wekelijks 

gefactureerd. Het faillissement is uitgesproken in week 5 

van 2015. De omzet van die week diende nog te worden 

uitgefactureerd. Gelet op de voortzetting (waarover later 

meer) van de activiteiten is week 5 in zijn geheel 

uitgefactureerd. Het totaal aan facturen over week 5 

bedraagt € 32.555,13, waarvan 60% (maandag – 

woensdag) toekomt aan de pandhouder en 40% aan de 

boedel (donderdag – vrijdag). De facturen zullen worden 

geïnd door De Lage Landen Trade Finance B.V., waarna met 

de boedel zal worden afgerekend.  

3.10 Verkoopopbrengst € 11.947,47  

3.11 Boedelbijdrage -  

 Werkzaamheden Overleg financiële administratie en De Lage Landen Trade 

Finance B.V. De Lage Landen Trade Finance B.V. heeft 

rekening en verantwoording afgelegd over de geïnde 

opbrengst over week 5. Het aan de boedel toekomende 

bedrag is betaald op de faillissementsrekening. Een deel 

van de betreffende debiteuren heeft nog niet volledig 

betaald; dit hoofdzakelijk in verband met de Wet 

Ketenaansprakelijkheid.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Goodwill (2C payrollservices B.V.): 

De zogenaamde immateriële activa (handelsnamen, 

internet domeinnamen en het recht op het klantenbestand) 

zijn verkocht aan de doorstarter Q2W Personeelsdiensten 

B.V.  

 

Banksaldi: 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: € 5.637,13   

C2C B.V.: € 679,92 

2C payrollservices B.V.: € 7.685,70 

 

Restituties (2C payrollservices B.V.): 

PostNL: € 200,- 

Natonale Nederlanden (verzekering): € 786,80 
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G-rekening (2C payrollservices B.V.): 

Saldo G-rekening via Belastingdienst (betreft betalingen op 

de G-rekening na faillissementsdatum): € 45.490,70 

3.13 Verkoopopbrengst Goodwill: 

€ 92.500,- (waarvan nog € 5.000,- dient te worden 

betaald). De koopsom is inmiddels volledig betaald.  

 

Banksaldi / restituties / G-rekening: 

Zie hiervoor onder 3.12.  

 werkzaamheden Inventarisatie activa. Onderhandeling met geïnteresseerde 

partijen. Contractsluiting en financiële afwikkeling. Overleg 

doorstarter in verband met betaling restant koopsom. 

Rabobank Peel Noord U.A. heeft desgevraagd de banksaldi 

naar de faillissementsrekeningen overgemaakt. 

Desgevraagd is om restitutie verzocht. Aangaande de 

afwikkeling van de G-rekening heeft de curator overleg 

gehad met Rabobank Peelland Zuid U.A. en de 

Belastingdienst.   

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren 2C payrollservices B.V. 

Per datum faillissement bedroeg het totaal aan 

handelsdebiteuren van 2C payrollservices B.V. een bedrag 

van: € 506.916,63. Na verwerking van de per 

faillissementsdatum nog niet verwerkte mutaties was het 

openstaande saldo € 478.918,61.   

 

RnD Holding B.V. 

Daarnaast is sprake van intercompany-vorderingen en heeft 

RnD Holding B.V. kennelijk nog vorderingen op gelieerde, 

maar niet gefailleerde, vennootschappen. Hier wordt nog 

onderzoek naar gedaan. In overleg met de pandhouder 

(ING Bank N.V.) is geconstateerd dat RnD Holding B.V. in 

feite maar 1 inbare vordering heeft welke € 5.000,- 

bedraagt. De curator heeft deze debiteur tot betaling 

gemaand. De vordering wordt thans ingelost door betaling 

van 5 gelijke termijnen van € 1.000,- en aanvullend een 

rente-/kostenvergoeding van € 300,-. De vordering is 

inmiddels volledig betaald.  

 

Plan2Work Mobiliteit B.V. 

€ 2.301,79. 
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C2C B.V. 

€ 850,- (terugvordering bij oud-werknemer) 

4.2 Opbrengst tot heden 2C payrollservices B.V. 

De debiteuren worden geïnd door De Lage Landen Trade 

Finance B.V. De opbrengst is nog niet bekend. Uit het 

laatstelijk verstrekte overzicht blijkt dat € 377.499,25 door 

De Lage Landen Trade Finance B.V. is geïnd. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat:  

- meerdere debiteuren een deel van de openstaande 

facturen (zogenaamde G-deel) niet hebben betaald aan 

De Lage Landen Trade Finance B.V., maar op de G-

rekening (voorlopige eindstand: € 45.770,16); 

- een deel van de debiteuren hun verplichtingen deels 

hebben opgeschort in verband met eventuele claims op 

grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid; 

- enkele debiteuren niet betalen op andere gronden 

(schadevorderingen, betwisting van de facturen et 

cetera); 

- sommige debiteuren oninbaar zijn in verband met 

(onder meer) faillissement.  

 

RnD Holding B.V. 

€ 5.300,-. Hiervan is € 4.500,- doorbetaald aan pandhouder 

ING Bank N.V.  

 

Plan2Work Mobiliteit B.V. 

Niet van toepassing. Het gaat hier om 1 debiteur. Uit de 

aangeleverde stukken bleek dat weliswaar een factuur was 

verzonden, maar nog geen diensten waren verricht.  

 

C2C B.V. 

€ 850,-  

4.3 Boedelbijdrage 2C payrollservices B.V. 

Niet van toepassing.  

 

RnD Holding B.V. 

10% (vermeerderd met de rente-/kostenvergoeding).    

 Werkzaamheden Inventarisatie debiteuren. Overleg De Lage Landen Trade 

Finance B.V. Door diverse debiteuren zijn vragen gesteld 

die door de curator zijn beantwoord. De curator heeft 

aanvullend overleg gehad met de De Lage Landen Trade 

Finance B.V. over de inning van de debiteuren; de 

afgelegde (tussentijdse) rekening & verantwoording is 
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gecontroleerd. De Belastingdienst is een onderzoek gestart 

inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid. De curator heeft op 

dat punt overleg gehad met de Belastingdienst; de uitkomst 

van het onderzoek dient te worden afgewacht. De curator is 

nog in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek 

van de Belastingdienst en de eventuele daarop volgende 

acties. De curator heeft overleg gehad met de 

Belastingdienst over een praktische afwikkeling, 

zodat de verdere inning toch kan plaatsvinden. Het 

lijkt erop dat daarover een afspraak kan worden 

gemaakt. Dit dient nog verder afgestemd te worden.   

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van bank(en) De Lage Landen Trade Finance B.V.:  

Door De Lage Landen Trade Finance B.V. vond financiering 

op de debiteuren (factoring) plaats. Per faillissementsdatum 

bedroeg de vordering € 228.120,60. Voor deze vordering 

zijn 2C payrollservices B.V. en RnD Holding B.V. hoofdelijk 

aansprakelijk. De vordering van De Lage Landen Trade 

Finance B.V. is inmiddels helemaal voldaan uit de opbrengst 

van de debiteuren.  

 

Rabobank Peel Noord U.A.: 

Door Rabobank Peel Noord U.A. is een vaste lening 

verstrekt die verband houdt met indertijd de aankoop van 

het bedrijfspand te Helmond. Daarnaast heeft Rabobank 

Peel Noord U.A. een tweetal kredieten in rekening-courant 

verstrekt. Per faillissementsdatum bedroeg de vordering € 

291.450,61. Voor deze vordering is RnD Holding B.V. 

aansprakelijk. De vordering bedraagt per medio september 

2015 € 217.157,26 (+ p.m.).   

 

ING Bank N.V.: 

Door ING Bank N.V. is een krediet in rekening-courant 

verstrekt. Per faillissementsdatum bedroeg de vordering € 

105.534,31. Voor deze vordering is RnD Holding B.V. 

aansprakelijk.   

5.2 Leasecontracten 2C payrollservices B.V. had meerdere voertuigen in 

operational lease verkregen, die inmiddels zijn 

geretourneerd of waarvan het contract is overgenomen 

door de doorstarter.   

5.3 Beschrijving zekerheden De Lage Landen Trade Finance B.V.:  

- een pandrecht op de vorderingen van 2C payrollservices 
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B.V.;  

- wederzijdse zekerhedenregeling met Rabobank Peel 

Noord U.A.  

 

Rabobank Peel Noord U.A.: 

- een hypotheekrecht op het bedrijfspand te Helmond; 

- een pandrecht op huurpenningen van RnD Holding B.V.; 

- wederzijdse zekerhedenregeling met De Lage Landen 

Trade Finance B.V.  

 

ING Bank N.V.: 

- een pandrecht op de bedrijfsuitrusting, voorraad en 

vorderingen van RnD Holding B.V. 

 

Belastingdienst: 

- door 2C payrollservices B.V. is een pandrecht op haar 

vordering verstrekt aan de Belastingdienst. Het is nog 

de vraag hoe zich dit verhoudt met het pandrecht van 

De Lage Landen Trade Finance B.V.   

5.4 Separistenpositie Met de zekerheidsgerechtigde zijn afspraken gemaakt, 

zodat zij zich tot op heden niet als separatist heeft 

gemanifesteerd. Voor wat betreft de wederzijdse 

zekerhedenregeling tussen De Lage Landen Trade Finance 

B.V. en Rabobank Peel Noord U.A. heeft de curator te 

kennen gegeven deze vooralsnog niet te erkennen. In dit 

kader wordt het antwoord van de Hoge Raad op een 

gestelde prejudiciële vraag (Rechtbank Midden-Nederland 

27 augustus 2014, JOR 2014/317) afgewacht. Vooralsnog is 

er een overwaarde van ca. € 100.000,-. Recentelijk heeft 

de Hoge Raad (16 oktober 2015, JOR 2016/20) geoordeeld 

dat de regresvordering verhaalbaar is onder de zekerheden.     

5.5 Boedelbijdragen ING Bank N.V.: € 800,- (RnD Holding B.V). 

5.6 Eigendomsvoorbehoud De crediteuren zijn uitgenodigd hun rechten kenbaar te 

maken. Naast de leasemaatschappijen meldde zich de 

eigenaar van een afvalcontainer (die inmiddels afspraken 

met de doorstarter heeft gemaakt).  

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Besprekingen met de financiers in verband met het maken 

van afwikkelafspraken, tijdelijke voortzetting, 

doorstartopties en verkopen. Beoordeling 

zekerheidsrechten; inventarisatie van activa en daaraan 

gerelateerde zekerheidsrechten. Afwikkeling rechten van 

derden. De curator heeft met enige regelmaat overleg 
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gehad met de betrokken banken over de uitwinning van de 

zekerheden.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Na het uitspreken van het faillissement zijn de activiteiten 

van 2C Payrollservices B.V. gecontinueerd, teneinde te 

bezien in hoeverre een doorstart mogelijk was. Deze 

voortzetting heeft geduurd tot 9 februari 2015, per welke 

datum de doorstarter de activiteiten heeft overgenomen. 

6.2 Financiële verslaglegging Het tijdelijk voortzetten van de activiteiten was een 

noodzaak om überhaupt doorstartkansen te hebben. De 

gemaakte afspraken en kostenstructuur maakten het ook 

mogelijk om zonder risico’s de tijdelijke voorzetting te laten 

plaatsvinden. Naast de kosten voor personeel 

(boedelvordering) en huur (boedelvordering), had de boedel 

de kosten te betalen voor mobiele telefonie en 

verzekeringspremies (€ 1.361,94 minus restitutie). Ten 

aanzien van de kosten voor mobiele telefonie heeft de 

curator meermaals om een afrekening gevraagd, maar deze 

niet ontvangen.   

 

De gewerkte uren in de periode van de voortzetting (aldus 

van 29 januari 2015 tot 9 februari 2015) zijn gefactureerd. 

De gefactureerde omzet is als volgt. 

 

Week 5 (gedeeltelijk) 

gefactureerd: € 13.022,05 

ontvangen: € 11.947,47 (zie 3.9/3.10) 

De curator onderzoekt de inbaarheid van het restant. De 

curator wacht in deze acties van de Belastingdienst op 

grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid af.   

 

Week 6:   

gefactureerd: € 29.143,03 

ontvangen: € 28.524,80 

Het thans nog niet betaalde deel is kennelijk op de G-

rekening betaald. Dit bedrag zal via de Belastingdienst 

worden ontvangen; hetgeen inmiddels is gebeurd.  

 Werkzaamheden Operationele aansturing van de tijdelijke voortzetting. 

Regelmatig overleg met het bestuur en de operationeel 

manager. Overleggen met opdrachtgevers. De curator heeft 

de inning van de boedeldebiteuren ter hand genomen.  
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Doorstart 

6.3 Beschrijving Na het uitspreken van de faillissementen zijn de mogelijke 

opties voor een doorstart onderzocht. Na het uitspreken 

van de faillissementen zijn een 30-tal regionale 

uitzendbureaus en payroll-organisaties aangeschreven met 

het verzoek eventuele belangstelling uiterlijk maandag 2 

februari 2015 kenbaar te maken. Op maandag 2 februari 

2015 is aan alle doorstartkandidaten een bidbook met 

documentatie toegezonden. In het bidbook is ook het 

verdere biedingsproces beschreven (waaronder de 

mogelijkheid van het stellen van vragen etc.). Partijen 

werden uitgenodigd om uiterlijk op dinsdag 4 februari 2015 

te 20:00 uur een bod uit te brengen op de inventaris en 

goodwill. De ingekomen biedingen zijn vergeleken en op 

basis daarvan hebben gesprekken plaatsgevonden. 

Uiteindelijk is met toestemming van de Rechter-

Commissaris een overeenkomst gesloten met Q2W 

Personeelsdiensten B.V.  

6.4 Verantwoording Zie 6.3. 

6.5 Opbrengst € 100.000,- (waarvan nog € 5.000,- te ontvangen) voor de 

goodwill en inventaris. De koopsom is inmiddels volledig 

voldaan.  

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Opzetten verkooptraject; besprekingen met geïnteresseerde 

partijen. Onderhandelingen met concreet geïnteresseerde 

partijen naar aanleiding van (eerste) biedingen. Opstellen 

en overleg ter zake koopovereenkomst. Diverse 

besprekingen ter zake de transactie. De curator heeft nog 

overleg gehad met de doorstarter ter zake de afwikkeling 

van de doorstart.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht In opdracht van curator heeft Joanknecht & Van Zelst 

Accountants een zogenaamde quickscan uitgevoerd. Op 

basis van het rapport van de accountant en het eigen 

onderzoek van de curator zijn er geen indicaties dat niet 

aan de boekhoudplicht zou zijn voldaan.  

7.2 Depot jaarrekeningen De relevante jaarrekeningen zijn door alle vennootschappen 

tijdig gedeponeerd. Aan de publicatieplicht is aldus voldaan.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant De accountant heeft ten aanzien van de verschillende 

jaarrekeningen een zogenaamde samenstellingsverklaring 
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afgegeven.  

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

De curator heeft onderzoek gedaan naar de data waarop de 

verschillende vennootschappen zijn opgericht. Deze zijn als 

volgt:  

 

F2W Services B.V.: 22 september 2008 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: 20 oktober 2009 

RnD Holding B.V.: 23 augustus 2007 

2C payrollservices B.V.: 29 december 2009 

C2C B.V.: 10 maart 2009 

 

Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn dan is 

de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (zie: 

HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator is niet gebleken van handelingen die als 

onbehoorlijk bestuur kunnen worden gekwalificeerd.  

7.6 Paulianeus handelen Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.  

 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen. Door 

Joanknecht & Van Zelst Accountants is een quickscan van 

de administratie uitgevoerd. Het uitgebrachte rapport is 

bestudeerd en met de accountant besproken. De 

Belastingdienst heeft laten weten geen onderzoek in te 

stellen in het kader bestuurdersaansprakelijkheid voor 

fiscale schulden.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris + kosten: p.m. 

 

UWV: 

2C payrollservices B.V.: € 25.811,84 

C2C B.V.: € 9.512,34 

8.2 Pref. vord. van de fiscus RnD Holding B.V.: € 3.991,-  

2C payrollservices B.V.: € 1.211.881,-  

C2C B.V.: € 69.890,- 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: € 9.109,- 

F2W Services B.V.: € 3.232,- 

 

NB. de vorderingen van de Belastingdienst zijn nog niet op 

juistheid gecontroleerd.  

8.3 Pref. vord. van het UWV 2C payrollservices B.V.: € 49.279,81 

C2C B.V.: € 9.471,28 

8.4 Andere pref. Crediteuren RnD Holding B.V.: € 83,79 (Belastingsamenwerking Oost-
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Brabant) 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie ingediend: 

F2W Services B.V.: 1 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: 0  

RnD Holding B.V.: 9 

2C payrollservices B.V.: 22 

C2C B.V.: 1 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie ingediend: 

F2W Services B.V.: € 18,15 

Plan2Work Mobiliteit B.V.: - 

RnD Holding B.V.: € 26.281,78 

2C payrollservices B.V.: € 98.364,11  

C2C B.V.: € 706,40 

 

Voor de vorderingen van banken/financiers wordt verwezen 

naar onderdeel 5.1. van dit verslag.  

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden De crediteuren hebben gelijk na het uitspreken van het 

faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn uitgenodigd 

om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven. 

Correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren, 

fiscus en UWV. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) (Nog) niet van toepassing. 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

   

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

De faillissementen 2C payrollservices B.V. en RnD 

Holding B.V. kunnen nog niet worden afgewikkeld in 

verband met de inning van de debiteuren 

respectievelijk de verkoop van het bedrijfspand. De 

curator zal de afwikkeling van de overige 

faillissementen in gang zetten.   

10.2  Plan van aanpak De curator zal zich de komende verslagperiode 

toeleggen op: 

- onderzoek Belastingdienst Wet 

Ketenaansprakelijkheid en zo mogelijk incasso 

(restant)debiteuren; 
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- verkoop bedrijfspand; 

- de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen.; 

- afwikkeling deel faillissementen.  

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo januari 2017. 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 29 juli 2016,   

 

 

mr. B.A.P. Sijben, curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 

 


