
Algemeen

Gegevens onderneming

Pool Industriële Dienstverlening B.V. 

Activiteiten onderneming

het detacheren en uitzenden van met name technisch personeel alsook andere 
industriële dienstverlening

Omzetgegevens

€ 8.816.163 (2009)

Personeel gemiddeld aantal

Saldo einde verslagperiode

Verslagperiode

31 december 2016 t/m 16 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

00:30 (mr. L.G. van Dijk)

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010406:F006

17-05-2010

mr. A.L. Goederee

Curator: mr. P.T. Bakker

Insolventienummer: F.18/10/120
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Bestede uren totaal

08:29 (curator)  
32:17 (mr. L.G. van Dijk) 
23:33 (I. Zenginer, faill. medew.)
21:00 (mr. E.D. Bijkerk)
02:24 (mr. G.C. Bouwman)
64:53 (mr. J.H. Ringenaldus)
12:22 (J. Kuizenga, faillmedew.)
01:54 (C. Van der Wijk)
00:12 (mr. J.D. Meerburg)
00:12 (mr. M.M. Mok) 
37:12 (mr. B.F.M. Kievitsbosch)
07:32 (mr. J.E. Struijk)
18:03 (mr. D.K. Kupers)
03:39 (H. Koops, faill. medew.)
11:04 (mr. R.P. Doting)
03:48 (S.M. Jobing, faill. medew.)
100:37 (Y. Egberink, faillmedew.)

Toelichting

NB. Dit faillissement hangt nauw samen met het faillissement van Pool Holding B.V. en 
haar (overige) dochterondernemingen. Voor een volledig begrip wordt naar het verslag 
van Pool Holding B.V. verwezen. In dat faillissement verrichte werkzaamheden hebben 
mede betrekking op het faillissement van Pool Industriële Dienstverlening
Voorafgaand aan het faillissement is op 11 mei 2010 is aan Pool Industriële 
Dienstverlening B.V. voorlopige surseance van betaling verleend. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

bestuurder: Pool Holding B.V.

1.2 Winst en verlies

verlies €225.620 (2009)

1.3 Balanstotaal

€ 3.604.122 (2009)

1.4 Lopende procedures

1.5 Verzekeringen

Pagina 2 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

19-04-2017Datum:Nummer: 1



1.6 Huur

Pool Industriële Dienstverlening huurde de navolgende bedrijfspanden: 
- Emmen, Nijbracht 158, (7821 CE); 
- Kolham, A. Plesmanlaan 9, (9615 TJ);
- Eemshaven, Robbenplaatweg 15c, (9979 XL); 
De huur van deze panden is opgezegd door de curator.
Het bedrijfspand te Emmen werd verhuurd door Pool Holding B.V. Deze vennootschap 
is ook failliet, mr. P.T. Bakker is ook in dit faillissement de curator. De huur is door de 
curator van Pool Industriële Dienstverlening (de huurder) opgezegd. 
De inventaris van Kolham is verkocht en dit pand zal door de koper van de inventaris 
worden ontruimd en bezemschoon worden opgeleverd.
In de Eemshaven huurde failliet een ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Hier staat 
mogelijk nog enige inventaris, dit wordt nog onderzocht. De ontruiming van de panden 
dient nog plaats te vinden.  

(Verslag 2)
De inventaris van het pand in de Eemshaven is verkocht aan de verhuurder, de 
koopprijs is verrekend met de (boedel) vordering ter zake de huurpenningen. Deze 
verhuurder zal dus geen vorderingen meer indienen.
Het pand in Kolham is inmiddels ontruimd en opgeleverd aan de verhuurder.
De huur van het pand te Emmen is beëindigd. Gezien het faillissement van de 
verhuurder van dit pand is er nog niet formeel opgeleverd. Het pand is wel ontruimd. 
Mr. P.T. Bakker is ook curator van de verhuurder (Pool Holding BV);Verslag

(Verslag 3)
Emmen, Nijbracht 158, (7821 CE); 
Dit pand is ontruimd; Verder geen nieuwe ontwikkelingen. 

1.7 Oorzaak faillissement

Na het faillissement van moedervennootschap Pool Holding zijn wegens de 
verbondenheid van de dochtervennootschappen voor onder meer het concernkrediet 
ook gefaseerd de faillissementen van de dochter vennootschappen aangevraagd. Voor 
een nadere toelichting wordt verwezen naar het verslag van Pool Holding.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

95 flexmedewerkers en 3 kantoormedewerkers 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

onbekend

2.3 Datum ontslagaanzegging

18 mei 2010
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2.4 Werkzaamheden

Aan de flexmedewerkers en het kantoorpersoneel is schriftelijk ontslag aangezegd. Er 
is een informatie- en intake bijeenkomst georganiseerd in overleg en samenwerking met 
het UWV. Afhankelijk van het soort uitzendcontract (fase 1 t/m 4) is aangegeven of voor 
korte tijd, ten behoeve van de boedel en in verband met mogelijke indiensttreding bij de 
overname partij, de werkzaamheden zouden moeten worden voortgezet. Er zijn 
instructies verstrekt  over het aanleveren en invullen van de weekbriefjes, enerzijds 
voor de facturering vanuit de onderneming tot aan de datum van faillissement en 
daarna en anderzijds ten behoeve van het vaststellen van het recht op een uitkering 
volgens de loongarantie regeling. Met het UWV zijn afspraken gemaakt over de 
inventarisatie van vorderingen en rechten van de werknemers. Door het (grote) aantal 
werknemers is veel tijd besteed aan de inventarisatie van gegevens en beantwoording 
van vragen.
Personeel is gewezen op haar verplichtingen jegens de werkgever en de boedel op 
grond van de arbeidsovereenkomst en de wettelijke regels over (on)rechtmatig 
handelen. Gebleken is dat rondom en na faillissementsdatum meerdere werknemers 
met een vast contract (met een opzegtermijn) zonder toestemming zijn overgegaan naar 
andere uitzendorganisaties waarbij de werkzaamheden onveranderd werden voortgezet 
bij dezelfde opdrachtgever maar nu ten gunste van de nieuwe werkgever. Dit benadeeld 
de boedel en de overname partij die de opdrachtenportefeuille van de curator heeft 
verworven.
De aan de werknemers ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen (lease auto’s, auto’s 
in eigendom, telefoons, pc’s etc.) zijn geïnventariseerd en ingenomen voor verkoop c.q. 
teruggave aan de leasemaatschappij. 

(Verslag 2)
Diverse werknemers zijn aangeschreven voor het indienen van urenbriefjes ten 
behoeve van de verrichte werkzaamheden na faillissementsdatum. In voorkomende 
gevallen zijn werknemers zonder toestemming van de curator in dienst getreden bij een 
nieuwe werkgever, met voortzetting van dezelfde arbeid voor een nieuwe inlener. 
Daarmee is de boedel benadeeld, mede in verband met de voorgenomen verkoop van 
de onderneming. Opdrachten zijn zo weggevloeid. Hier is tegen opgetreden. Als datum 
van beëindiging van het dienstverband wordt gehanteerd de datum waarop mededeling 
is gedaan aan de curator hierover. De gewerkte uren tot deze datum worden 
gefactureerd vanuit de boedel. Incidenteel zijn inleners en/of opdrachtgevers 
aangeschreven over de facturatie. Er is aandacht besteed aan de hiermee 
samenhangende debiteureninning.

Individuele vordering van de werknemers zijn beoordeeld. Leasecontracten zijn 
afgehandeld, waarbij leaseauto’s zijn ingenomen. Een koopovereenkomst met een 
werknemer betreffende een auto is afgehandeld. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In de boedel bevindt zich de kantoorinventaris van de A. Plesmanlaan 9 te Kolham. Deze 
inventaris is met toestemming van de rechter commissaris verkocht voor € 9.920,--, 
zijnde het gemiddelde tussen de onderhandse- en liquidatiewaarde. 

(Verslag 2)
In de boedel bevindt zich eveneens de kantoorinventaris van de vestiging aan de 
Nijbracht 158 te Emmen. Deze inventaris is via een online-veiling door BVA Auctions BV 
verkocht. Als de (definitieve) afrekening bekend is, zal de opbrengst in het verslag 
worden opgenomen. Naast de inventaris, bevinden zich een viertal auto’s in het 
faillissement. Deze voertuigen (VW Polo, VW Golf en 2x Citroen Berlingo) zijn eveneens 
verkocht via een online-veiling. Als de opbrengst hiervan (definitief) bekend is, wordt 
deze opgenomen in het verslag.

(Verslag 3)
De volledige kantoorinventaris van de Nijbracht 158 is verkocht via een online-veiling 
door BVA-Auctions B.V. Na aftrek van veilingkosten en courtage resteert een netto-
opbrengst van € 1.371,37. Daarnaast bevond zich op de balans van Pool Industriële 
Dienstverlening een aantal voertuigen. Netto opbrengst van een tweetal Citroen 
Berlingo’s : € 2.345,78 en € 2.684,94. Een Volkswagen Golf TDI is via BVA-Auctions 
verkocht met een netto opbrengst van € 7.042,44. Voornoemde bedragen zijn door BVA-
Auctions bijgeschreven op de faillissementsrekening. In deze verslagperiode heeft 
eveneens een nabetaling plaatsgevonden van €10.000,-- door Larex 
Personeelsbemiddeling. Deze betaling had betrekking op het resterende deel van de 
verschuldigde koopsom zoals genoemd onder 3.13 van dit verslag.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 9.920,--,

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

zie onder 3.12 ander activa

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Alle immateriële activa (goodwill, handelsnaam, klantenadressenbestand, 
orderportefeuille, werknemerslijsten) is verkocht aan Larex Personeelsbemiddeling B.V. 
te Deventer 
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 20.000,-- plus 4% over de gerealiseerde en ontvangen omzet tot één jaar na aangaan 
van de overeenkomst. € 10.000,-- van voormelde koopsom betreft boedelbijdrage voor 
Pool Holding BV.

(Verslag 2)
Door de koper is in het kader van de 4% regeling inmiddels € 4.997,-- voldaan. 
Gecontroleerd wordt of dit afdoende is voor het eerste kwartaal.

(Verslag 4)
De koper heeft in het kader van de 4% regeling een bedrag van € 5.464,-- voldaan voor 
het tweede kwartaal. Voor het derde kwartaal is door koper een bedrag van € 7.415,-- 
voldaan. Deze bedragen worden nog gecontroleerd.

(Verslag 5)
Nu de termijn van één jaar na de overeenkomst is verstreken, zal door de koper een 
door een accountant goedgekeurde afrekening worden verstrekt op basis waarvan 
conform de overeenkomst 4% van de gerealiseerde omzet wordt afgerekend. 
Hierover is al contact geweest, er is een bedrag van € 5.761,00 ontvangen en er zal 
controle van de afrekening plaatsvinden, waarna de definitieve afrekening kan worden 
vastgesteld

(Verslag 7)
In totaal is van Larex Personeelsbemiddeling B.V. € 43.637,-- ontvangen, € 20.000,-- bij 
het aangaan van de activa-overeenkomst en € 23.637 uit de 4% regeling. Ter controle is 
van Larex een accountantsverklaring ontvangen, met betrekking op de omzet uit 
overgenomen ‘Pool Industriële Dienstverlening’-klanten in het jaar liggende na de 
overname. Er is geen aanleiding om aan de opgave te twijfelen, zodat dit onderdeel van 
het faillissement hiermee afgerond is.  

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 901.801,48

4.2 Opbrengst

(Verslag 3)
Van de debiteuren per faillissementsdatum is inmiddels €623.596,04 ontvangen op de
diverse bankrekeningen. Van de boedeldebiteuren is een bedrag van € 44.194,41 
ontvangen. Thans staat er een bedrag van € 198.872,33 open. Een bedrag van € 
35.138,70 is afgeboekt. Voor een algemeen verslag van de debiteureninning wordt 
verwezen naar het faillissementsverslag van Pool Holding. 

(Verslag 4)
Van de prae-faillissementsdebiteuren is een bedrag van € 6.910,-- ontvangen. De 
debiteuren die wellicht verpand zijn, zijn geïnd door de Lage Landen, het deel dat niet 
verpand is en de debiteuren die een beroep hebben gedaan op de Wet 
Ketenaansprakelijkheid, zijn geëind door de boedel. Afstemming van deze gegevens 
vindt plaats tussen curator en De Lage Landen, zodat op basis hiervan een totaalbeeld 
ontstaat. In overleg met De Lage Landen wordt tevens vastgesteld welke vorderingen 
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De Lage Landen nog niet heeft kunnen incasseren. Door de curator zal worden bepaald 
op welke wijze deze vorderingen verder behandeld moeten worden.

(Verslag 5)
Er is een bespreking gepland met De Lage Landen in september a.s.
 
(Verslag 6)
Voormelde bespreking heeft niet plaatsgevonden. Overleg heeft plaatsgevonden over 
het zoveel mogelijk afronden van de werkzaamheden en tussentijdse afrekening, 
waarop door diverse medewerkers hieraan gewerkt is. Verwacht wordt dat het 
afrondend stadium in het laatste kwartaal van 2011 bereikt wordt. Er is van de 
belastingdienst een restitutie van € 83.170,58 ontvangen.

(Verslag 7)
Met de bank is uitgebreid gecorrespondeerd. In alle openstaande kwesties is tussen 
partijen finaal geconcludeerd. Binnenkort vindt een bespreking plaats tussen de 
financiële medewerkers van bank en curator, waarna beoordeeld wordt in hoeverre 
tussen partijen (nog) een geschil bestaat.

Van Spie Nederland B.V. is een bedrag van € 30.832,50 ontvangen. Het is mogelijk dat 
een deel hiervan toekomt aan derden. Het bedrag komt deels voort uit een 
overeenkomst die door de boedel met ZZP-makelaars heeft gesloten. De gerechtigdheid 
tot de opbrengst wordt thans onderzocht.

(Verslag 9) 
Omdat het de curator niet duidelijk is of de betaling van Spie toekomt aan ZZP 
Makelaars of aan Uitzendmakelaars heeft hij zich ten aanzien van deze partijen 
beroepen op het opschortingsrecht. Dit recht roept hij voorts in omdat deze partijen tot 
op heden niet volledig aan hun verplichtingen uit hoofde van de activa overeenkomsten 
zijn nagekomen. 
 
(Verslag 10)
Debiteur Visser&Smit Hanab TMD is nogmaals aangeschreven haar verplichtingen 
jegens de boedel na te komen, bij gebreke waarvan maatregelen zijn aangezegd. 

(Verslag 11)
Met debiteur Visser&Smit Hanab TMD (VSH TMD) is een betalingsregeling getroffen met 
toestemming van de rechter-commissaris. De administratie van de failliet was 
ontoereikend om volledige betaling van de debiteurenpositie af te (kunnen) dwingen. 
Overeengekomen is dat VSH TMD € 35.000,-- aan de boedel betaald, welk bedrag zij 
inmiddels heeft voldaan.  
 
(Verslag 14)
Op dit moment staat nog € 43.435 open van de oorspronkelijke € 901.801 aan 
debiteuren. Beoordeeld wordt in hoeverre (het betreft een 15 tal debiteuren) het nog 
opportuun is om nog verdere incassomaatregelen te nemen.
  
(Verslag 15)
Bovenstaande debiteurenbeoordeling zal aankomend kwartaal worden voortgezet.

(Verslag 16)
Beoordeling van de debiteuren loopt nog. Een aantal debiteuren is naar aanleiding 
daarvan inmiddels (wederom/ alsnog) aangeschreven.

(Verslag 17) 
De inningswerkzaamheden worden voortgezet. In het faillissement van debiteur Nacap 
wordt een akkoord aangeboden en is de curator gevraagd in te stemmen met een 

Pagina 7 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

19-04-2017Datum:Nummer: 1



voorstel. 
 
Het onderzoek naar de betaling(en) van Spie is afgerond en wordt in de afwikkeling van 
de koopovereenkomst ter zake Pool Schildersdiensten meegenomen. 
 
(Verslag 18) 
Van de pre-faillissements debiteuren is  € 3.401,00 ontvangen. 
Op 16 januari 2012 is op de boedelrekening van Pool Industriële Dienstverlening een 
bedrag ad € 30.832,50 betaald door Spie Nederland B.V. (zie verslag 7). Dat bedrag is 
behoudens een bemiddelingsvergoeding, onverschuldigd betaald. Onder aftrek van de 
bemiddelingsvergoeding ad 5.025,-- en een bedrag dat Uitzendmakelaars BV dient te 
voldoen in het kader van de afrekening van de verkoopovereenkomst in het 
faillissement Pool Schildersdiensten ad € 9.011,59 is het resterende saldo € 16.795,86 
met toestemming van de rechthebbende overgemaakt aan een derde, met kwijting van 
de betrokken boedel(s). 

In de Pool-vennootschappen is door een 27-tal debiteuren, voor een bedrag van 
ongeveer € 88.000,00, om verschillende redenen nog niet betaald. Aan de curator is per 
debiteur geadviseerd. Hierover zal komend kwartaal beslist worden.  

(Verslag 19)
Aan debiteuren is in de verslagperiode € 7.114,00 geïncasseerd.

(Verslag 21)
Zie verslag van Pool Holding.

4.3 Boedelbijdrage

(Verslag 3)
Zowel de boedel als De Lage Landen zijn bezig met de debiteureninning. Er zijn 
afspraken gemaakt wie welke debiteur mag innen.
 
(Verslag 8)
De curator heeft de volledige debiteureninning van de Lage Landen overgenomen en 
maakt een aanvang met de inning van de nog resterende debiteuren. Gebleken is dat de 
boedel overzichten betreffende ontvangsten op de g-rekening niet doorgezonden heeft 
gekregen. Ondertussen zijn de betreffende bankafschriften verkregen en verwerkt. 

(Verslag 12)
Van de bank is in het faillissement van Pool Holding € 83.077, - ontvangen naar 
aanleiding van de debiteurenafrekening tussen de boedel, de fiscus, De Rabobank en 
De Lage Landen. Aan het tussentijds verslag inzake het faillissement van de Holding is 
een (tussentijds) overzicht gehecht betreffende de debiteureninning tot dusverre en de 
afrekening met de voornoemde gerechtigden. Op te merken is nog dat dit bedrag is 
samengesteld uit diverse vorderingen van de verschillende dochtervennootschappen 
en niet van de Holding. Indien noodzakelijk (en mogelijk) zal derhalve later nog een 
uitsplitsing en afdracht naar dochtervennootschappen dienen plaats te vinden. 

(Verslag 20)
De belastingdienst heeft aan de boedel een bedrag ad € 47.187 betaald, dit naar 
aanleiding van de BTW aangifte over de faillissementsdatum tot en met 31 december 
2014.  

4.4 Werkzaamheden
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

zie verslag inzake Pool Holding

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

(Verslag 20)
 De curatoren hebben de Rabobank medegedeeld dat de saldi van de rekeningen aan de 
boedels van de Pool vennootschappen toekomen. De Rabobank heeft hierop nog niet 
inhoudelijk gereageerd.  

(Verslag 21)
Zie verslag Pool Holding

5.4 Separatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

5.7 Retentierechten

5.8 Reclamerechten

5.9 Werkzaamheden

(Verslag 19)
Bij de Rabobank worden in verschillende Pool-faillissementen, inclusief die waarin mr. 
Meerburg als curator optreedt, nog bankrekeningen aangehouden waarop tussentijds 
gelden zijn binnenkomen. Op dit moment resteert een batig saldo van ongeveer € 
50.000,00. De Rabobank zou tot opheffing van deze rekeningen willen overgaan, met 
verrekening van het saldo op haar openstaande vordering. Door de boedel wordt nog 
beoordeeld of de bank daartoe gerechtigd is, dan wel of het saldo aan de boedel(s) 
toekomt.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

De onderneming van de failliete vennootschap is verkocht aan Larex Personeels-
bemiddeling B.V. te Deventer. Zie verder onder 3.12 en 3.13

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst
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6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

€ 10.000 is bestemd voor de boedel van de hol ding i.v.m. daarin verrichte 
werkzaamheden ten behoeve van deze transactie 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Werkzaamheden

in onderzoek (zie het verslag betreffende het faillissement van Pool Holding)

(Verslag 20)
De curatoren zijn geïnformeerd dat de bestuurder, de heer J. Kuipers, is overleden en  
beraden zich op deze ingetreden situatie.

(Verslag 21)
Zie verslag Pool Holding
Zie verslag Pool Holding)

(Verslag 13)
Er is onderzoek gedaan naar de (on)rechtmatigheid van de overname voorafgaand aan 
het faillissement van delen van de onderneming door werknemers, zonder dat daarvoor 
is betaald. Er vindt nog overleg met de accountant plaats, voordat geconcludeerd kan 
worden.

(Verslag 21)
Na overleg met de accountant is het verder feitelijk en juridisch onderzoek voltooid. 
Besloten is om geen nadere stappen te nemen vanwege de daaraan verbonden kosten. 
Er zullen namelijk zeer kostbare, gerechtelijke, bewijsvergaringsprocedures in Pool 
Industriële dienstverlening, Pool Logistics en Pool Schildersdiensten noodzakelijk zijn 
bij om bij de betrokken werknemers, hun onderneming en veel oud opdrachtgevers om 
een inhoudelijke procedure te schragen.  
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV: € 152.332,19, Overig: € 79.541,10
Verslag 7  : € 274.330,44 (NB: mede vanwege consolidatie)
Verslag 11  :  UWV: € 152.332,19, Overig: € 375.727,46
Verslag 14  :  UWV : € 152.332,19 (nog niet voldaan)
                                Overig : € 404.160,93 (voldaan)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 394.443,39

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 399.036,55

8.4 Andere pref. crediteuren

€   43.364,45

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 196.042,95

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

dhr. Werkman

9.2 Aard procedures

salarisvordering

Tijdens de ontruiming van de vestiging  A. Plesmanlaan 9 is een dagvaarding uit 
november 2009 aangetroffen. Na onderzoek is gebleken dat er nog een procedure loopt 
bij de rechtbank Assen, sector kanton, locatie Emmen. Vordering van € 10.063,95 plus 
wettelijke verhoging.
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9.3 Stand procedures

mediation op voordracht van rechter

9.4 Werkzaamheden

(Verslag 14)
Na faillissement heeft de curator de procedure en de mediation niet voorgezet. De 
werknemer vorderde loon bestaande uit achterstallige CAO-verhogingen voor de 
periode week 18 van 2005 tot en met week 52 van 2007. De verschuldigdheid van deze 
vordering is door gefailleerde betwist. De werknemer heeft deze vordering niet 
ingediend bij de curator.     

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Plan van aanpak

(Verslag 14) 
De laatste kwesties liggen thans ter afhandeling voor, waarna in combinatie met de 
andere Pool faillissementen de balans opgemaakt kan worden en zal blijken of een 
uitkering aan schuldeisers kan volgen. Afwikkeling zal plaatshebben overeenkomstig 
het faillissementsdraaiboek van BENK Advocaten. 
(Verslag 18)
Afrondende werkzaamheden vinden plaats.  

10.3 Indiening volgend verslag

juli 2017

10.4 Werkzaamheden
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TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM:  18 april 2017

in het faillissement van:

faillissementsnummer

datum uitspraak

rechter-commissaris

curator 

betrekking hebbend op verslag nrs.

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -€                        -€                        -€                

bank -€                        -€                        -€                

giro -€                        -€                        -€                

2. opbrengsten verkopen

opbrengst verkopen goodwill 33.637,09€              33.637,09€     

opbrengst verkopen inventaris 12.469,47€              12.469,47€     407,06€                          

opbrengst verkopen vervoermiddelen 15.714,02€              15.714,02€     2.021,99€                       

kosten ivm verkoop -1.768,96€               -€                        -1.768,96€      -282,44€                         

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren 292.782,16€            292.782,16€   

boedeldebiteuren 97.372,23€              -€                        97.372,23€     15.546,83€                     

Mogelijk onverschuldigde betalingen -€                        -€                

4. overige baten

restitutie belastingdienst 634,00€                   -€                        634,00€          

Teruggaaf Boedel BTW 47.187,00€              47.187,00€     

waterbedrijf Drenthe 12,03€                     -€                        12,03€            

Tentoo CF & F. B.V. 47,58€                     47,58€            

rente 2.174,24€                118,49€                   2.292,73€       

5. totaal 500.260,86€            118,49€                   500.379,35€   17.693,43€                     

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / 

BOEDELSCHULDEN totaal mutaties totaal 

 Terug te ontvangen 

BTW 

salaris curator 19% 272.169,68€            -€                        272.169,68€   43.455,66€                     

salaris curator 21% 28.384,28€              -€                        28.384,28€     4.926,20€                       

salaris mr Meerburg 101.020,27€            -€                        101.020,27€   16.129,29€                     

diverse verschotten 496,84€                   496,84€          29,74€                            

Insolvestment 2.122,96€                -€                        2.122,96€       338,96€                          

verzekeringen -€                        -€                        -€                -€                                

fiscus -€                        -€                        -€                

UWV -€                        -€                        -€                

6. totaal 404.194,03€            -€                        404.194,03€   64.879,85€                     

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 500.260,86€            118,49€                   500.379,35€   

totaal B 404.194,03€            -€                        404.194,03€   

7. saldo boedelrekening 96.066,83€              118,49€                   96.185,32€     

Pool Industriele Dienstverlening B.V.

10/120F

17-5-2010

mr. L.T. de Jonge

mr P.T. Bakker
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