
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 1  Datum: 03-11-2016 

 
Gegevens onderneming   : Taskers B.V. 
Faillissementsnummer   : C03/16/256F 

Datum uitspraak   : 2 augustus 2016 
Curator   : Mr. A.L. Stegeman 

R-C    : Mr. M.J.A.G. van Baal 
 
Activiteiten onderneming   : Uitzendbureau 

Omzetgegevens    : 2015: €628.000,00 
Personeel gemiddeld aantal  : Sterk wisselend en veel  

  parttimers en één 
administratieve kracht in 
vaste dienst, voor de rest 

allemaal uitzendkrachten op 
oproepbasis 

 
Verslagperiode  : 2 augustus t/m 
     6 november2016 

Bestede uren in verslagperiode : 70 uren en 6 minuten 
Bestede uren Totaal   : 70 uren en 6 minuten 

 

 

 
 
Veranderingen ten opzichte van het vorige verslag zijn dikgedrukt (nieuwe tekst).  
De tekst die in het volgende verslag verdwenen zal zijn, is thans doorgestreept. 

 
TOELICHTING VOOR DEGENEN  

DIE KENNIS NEMEN VAN DIT OPENBARE VERSLAG:  

Een faillissementsverslag wordt primair uitgebracht ter rapportering aan de rechtbank / 

RC. Krachtens artikel 73a Faillissementswet is dit verslag echter ook openbaar en ligt 

daardoor voor iedereen ter inzage. Gelet op die openbaarheid, in combinatie met onder 

meer privacygevoelige informatie en ook omdat lopende onderzoeken nog niet geheel 

afgerond kunnen zijn, kan er in elk faillissement informatie zijn die (nog) niet uit dit 

openbare verslag blijkt. Voorts dient er steeds rekening mee te worden gehouden, dat een 

faillissement zich kenmerkt door voortschrijdend inzicht in feiten en omstandigheden. Aan 

het verslag kan geen absolute zekerheid met betrekking tot de inhoud ontleend worden, 

noch kunnen er rechten en/of verplichtingen uit volgen. Op de inhoud van het verslag kan 

derhalve geen beroep in of buiten rechte gedaan worden tegen de curator en/of de boedel.  

 

 
1. Inventarisatie 
 

1.1 Directie en organisatie: 
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is WJB 

Finance B.V., waarvan de heer Manuelle Di Guilio op zijn beurt enig 



 

bestuurder en enige aandeelhouder is. Hij verwierf gefailleerde in 

juni 2012 van ene heer Bremmers. Aan deze is toen een 
aanzienlijke koopsom betaald. De curator heeft vragen aan de heer 
Bremmers en de heer Di Guilio gesteld over de rechtvaardiging van 

die hoge bedragen en de wijze van uitkering (ten laste van de 
bankschuld van gefailleerde en middels een dividendtoekenning). 

Gefailleerde vennootschap maakte toen al de meeste jaren verlies 
en had een geringe omvang en een oplopend negatief eigen 
vermogen. Door de koopprijs van de aandelen deels ten laste van 

de vennootschap te brengen en te laten uitbetalen vanuit het 
bankkrediet, heeft de vennootschap vanaf 2012 oplopende 

liquiditeitstekorten gekend. 
 
1.2  Winst en verlies: 

 2015: verlies €55.000,00 (2014 idem). 
 

1.3 Balanstotaal: 
 €154.000,00 met een negatief eigen vermogen van €79.000,00 
 

1.4 Lopende procedures: 
 Geen 

 
1.5 Verzekeringen: 
 De gebruikelijke, opgezegd. 

 
1.6 Huur: 

Een eenvoudige kantoorruimte aan de Molenberglaan no. 125 te 
Heerlen. Met verhuurder is overeengekomen dat de inventaris door 

deze gekocht zal worden voor €500,00 plus BTW en de huur 
vervolgens per 31 augustus 2016 zou eindigen. Voor die verkoop 
heeft de RC toestemming gegeven. Verhuurder wenst echter alsnog 

de inventaris niet te kopen en welke zich dus per heden nog in het 
gehuurde bevindt. De huurbeëindiging per 31 augustus 2016 is 

daardoor niet doorgegaan. Overleg met verhuurder loopt   
stagneert, maar had geen prioriteit. 

 

1.7 Oorzaak faillissement: 
Verwezen wordt naar de hoge koopprijs en de wijze waarop die ten 

laste van de liquiditeit van de vennootschap is gebracht. Rente en 
kosten waren stelselmatig hoger dan de opbrengsten. Het laatste 
jaar werd dat versterkt doordat twee bemiddelaars afscheid namen 

van het bedrijf en een flinke post aan omzet wegviel, terwijl de 
vaste kosten minder snel daalden.  

 
De oorzaak is verder nog voorwerp van onderzoek. 

 



 

2. Personeel 

 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement: 

15 personen op uitzendbasis, alsmede één interne administratieve 

kracht. Een deel van de uitzendkrachten was al voorafgaand aan 
datum faillissement al overgestapt naar een andere werkgever 

en/of uitzendbureau, zonder dat dat gefailleerde bekend was, 
althans aldaar deugdelijk geregistreerd was. Dit was mede mogelijk 
doordat het meest gebruikte type uitzendcontract direct opzegbaar 

was en voorts natuurlijk door het in gebreke verkeren van 
gefailleerde met salarissen. 

 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement: 

Heel sterk fluctuerend qua aantal en qua aantal uren per 

uitzendkracht. 
 

2.3 Datum ontslagaanzegging: 
Pro forma is alle uitzendkrachten op 12 augustus het ontslag 
aangezegd met toestemming RC, maar de meesten waren toen al 

uit dienst, alsmede op drie na alle uitzendkrachten per 19 augustus 
en een drietal nog een week later. Alleen de vaste administratieve 

kracht had een reguliere opzegtermijn, tot en met 9 september 
lopend, binnen welke periode zij ook nog werkzaamheden ten 
behoeve van de boedel verricht. 

 
 

3. Activa 
 

Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving: 
 Geen. 

 
3.2 Verkoopopbrengst: 

 N.v.t. 
 
 

3.3 Hoogte hypotheek: 
 N.v.t. 

 
3.4 Boedelbijdrage: 
 -- 

 
 

Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving: 

Een heel eenvoudige inventaris. 



 

 

3.6  Verkoopopbrengst: 
 €500,00 plus BTW (nog niet ontvangen) 
 

3.7  Boedelbijdrage: 
 N.v.t. 

 
3.8  Bodemvoorrecht fiscus: 
 Ja 

 
 

Voorraden/ onderhanden werk 
3.9  Beschrijving: 

Ja, wordt deze week uitgewerkt. 

 
3.10 Verkoopopbrengst: 

 -- 
 
3.11 Boedelbijdrage: 

 -- 
 

 
Andere activa 
3.12 Beschrijving: 

Gepoogd is om het cliëntenbestand en uitzendkrachten en lopende 
contracten over te doen aan collega-bedrijven, maar vanwege de 

kwaliteit van die contracten, de lage marges en het feit dat een 
ieder elk moment kon opzeggen, bleek geen “goodwill” te 

verkopen. Vooral echter was per faillissementsdatum al te veel 
onrust onder opdrachtgevers en uitzendkrachten ontstaan, gevolgd 
door een snelle leegloop. Punt van bespreking tussen curator en 

bestuurder is dan ook waarom niet voorafgaand aan het 
faillissement al pogingen zijn ondernomen om de “goodwill te 

verkopen” en de rust te bewaren. 
 
3.13 Verkoopopbrengst: 

 -- 
 

 
4. Debiteuren 
 

4.1 Omvang debiteuren: 
 €44.209,59 

 
4.2 Opbrengst: 
 €37.6222,95 



 

 

4.3 Boedelbijdrage: 
 Met de bank wordt gesproken over de gebruikelijke vergoedingen. 
 

 
5. Bank / Zekerheden 

 
5.1  Vordering van bank(en): 
 €113.733,99 

 
5.2 Leasecontracten: 

Auto van de directeur, per direct beëindigd. 
 
5.3 Beschrijving zekerheden: 

Alle zekerheden voor de bank (pandrechten op debiteuren en 
inventaris, alsmede een borgtocht van €50.000,00 van de heer  

Di Giulio). 
 
5.4 Separatistenpositie: 

 De bank 
 

5.5 Boedelbijdragen: 
 Geen. 
 

5.6 Eigendomsvoorbehoud: 
 Geen. 

 
5.7 Reclamerechten: 

 Geen. 
 
5.8 Retentierechten: 

 Geen. 
 

 
 
6. Doorstart / voortzetten 

 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden: 
 -- 
 

6.2 Financiële verslalegging: 
 -- 

 
 



 

Doorstart 

6.3 Beschrijving: 
Een doorstart had tot de mogelijkheden kunnen behoren, wanneer 
die voorafgaand aan het faillissement tijdig was voorbereid en 

ervoor was gewaakt dat onrust onder opdrachtgevers en vooral 
uitzendkrachten was ontstaan. 

 
6.4 Verantwoording: 
 -- 

 
6.5 Opbrengst: 

 -- 
 
6.6 Boedelbijdrage: 

 -- 
 

 
7. Rechtmatigheid 
 

7.1 Boekhoudplicht: 
De jaarstukken tot en met 2015 lijken een betrouwbaar beeld te 

geven en dat geldt op het eerste gezicht ook voor de tussentijdse 
cijfers 2016. Te denken geeft echter een na faillissement 
binnengekomen rapport van de Stichting Naleving CAO voor 

Uitzendkrachten, welke onderzoek naar gefailleerde had gedaan en 
welke materiële schendingen van de cao-voorschriften constateerde 

en een navordering heeft opgelegd van €117.639,00. Dit was niet 
in de boeken verantwoord. Voorts zijn bij de curator nog enige 

vragen opgekomen met betrekking tot de rekening-
courantverhouding met holding en met de vorige en huidige 
aandeelhouders in privé. 

 
7.2 Depot jaarrekeningen: 

 Tijdig. 
 
 

7.3 Goedk. verklaring Accountant: 
 N.v.t. 

 
7.4 Stortingsverplichting aandelen: 
 Overgenomen oude vennootschap. 

 
7.5 Onbehoorlijk bestuur: 

Verwezen wordt naar de hiervoor genoemde vraagpunten en 
constateringen welke verder voorwerp van onderzoek zijn. 

 



 

7.6 Paulianeus handelen: 

 Nog te onderzoeken. 
 
 

8. Crediteuren 
 

8.1 Boedelvorderingen: 
 Kosten curator, UWV en mogelijk verhuurder. 
 

8.2 Pref. vord. van de fiscus: 
 €69.809,00 (exclusief loonheffing juli 2016) 

 
8.3 Pref. vord. van het UWV: 
 Nog niet ingediend. 

 
8.4 Andere pref. crediteuren: 

 Loonvorderingen, hoogte nog onbekend. 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren: 

 17, waarvan ingediend 11 
 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren: 
 €272.862,95, waarvan ingediend €244.635,55 
 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: 
 Nog niet bekend. 

 
 

9. Overig 
 
9.1  Termijn afwikkeling faillissement: 

 Nog niet bekend. 
 

9.2  Plan van aanpak: 
Nog niet bekend. Zie hiervoor genoemde vraagpunten en hetgeen 
verder in het faillissement aan de orde komt. Ook het faillissement 

van Holding komt aan de orde. 
 

9.3 Indiening volgend verslag  
 2 februari 2016 

 


