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Naam onderneming
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Euro Aktief B.V. 02-05-2018 
 2

Rijksstraatweg 72b
3281 LW Numansdorp

02-05-2018 
 2

Uitzendbureau voor (inter)nationale werknemers. 02-05-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2012 € 4.914.326,00 € 338.062,00 € 2.512.690,00

2013 € 3.305.905,00 € -1.791.597,00 € 529.638,00

2014 € 0,00 € -187.094,00 € 99.350,00

2015 € 0,00 € -182.811,00 € 57,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 22-11-2018
Insolventienummer F.01/17/368
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015829:F001
Datum uitspraak 17-10-2017

R-C mr. S.J.O. de Vries
Curator mr. D.P. Schalken



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De activiteiten van de vennootschap zijn gestaakt per 1 januari 2014. 02-05-2018 
 2

103

In 2012 was er sprake van 126 personeelsleden, in 2013 van 103. Vanaf 2014 
was niemand meer in dienst bij deze vennootschap.

02-05-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 0,00

02-05-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 0,00

22-11-2018
 3

van
21-11-2017

t/m
2-5-2018

02-05-2018 
 2

van
3-5-2018

t/m
22-11-2018

22-11-2018
 3

Verslagperiode Bestede uren

2 9,00 uur

3 20,70 uur

totaal 29,70 uur

In totaal is 28:36 uur besteed aan dit faillissement door de curator en 
medewerkers.

02-05-2018 
 2

In totaal is 49:30 uur besteed aan dit faillissement door de curator en 
medewerkers.

22-11-2018
 3



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder van Euro Aktief B.V. is Klerks B.V. Bestuurder en enig 
aandeelhouder van
Klerks B.V. is de heer W.A.L. Vugts.
Enig aandeelhouder van Euro Aktief B.V. is HAVU Holding B.V. Bestuurder en 
enig
aandeelhouder van HAVU Holding B.V. is de heer W.A.L. Vugts.

02-05-2018 
 2

Er is geen sprake van lopende procedures. 02-05-2018 
 2

De activiteiten van de vennootschap zijn reeds jaren gestaakt. Er is geen 
sprake (meer)
van verzekeringen.

02-05-2018 
 2

De activiteiten van de vennootschap zijn reeds jaren gestaakt. Er is geen 
sprake (meer)
van huur.

02-05-2018 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

Uit het overleg met de bestuurder is het volgende gebleken. Tot 2012 was 
sprake van
een goedlopend uitzendbureau met een dertigtal klanten, zowel gelieerde als 
externe
ondernemingen, voor verschillende branches. Er werd w inst gerealiseerd. Het 
ging met
name om Oost-Europese arbeidsmigranten. Eind 2012 is door de Stichting 
Naleving
CAO voor de Uitzendbranche gestart met een onderzoek naar de beloning van
(buitenlandse) werknemers. Uit dat onderzoek heeft de Stichting 
geconcludeerd dat er
niet conform vigerende regelgeving beloond werd (althans dat dit niet 
voldoende is
gespecificeerd op de loonstroken) en is een nabetalingsverplichting aan de 
werknemers
opgelegd. Per ultimo 2013 heeft Euro Aktief B.V. al haar activiteiten gestaakt 
en liep
alleen nog de discussie met de Stichting, volgens de bestuurder.

Omdat Euro Aktief B.V. het niet eens was met de conclusies, is hierover 
geprocedeerd.
Uiteindelijk is Euro Aktief B.V. bij arrest van 17 april 2017 van het Gerechtshof 
's-
Hertogenbosch veroordeeld tot (na)betaling van EUR 556.067,- aan de 
werknemers, op
straffe van een aan de Stichting te betalen dwangsom van maximaal datzelfde 
bedrag.
Die dwangsom is volledig verbeurd aan de Stichting. Daarnaast is een 
vordering uit
hoofde van schadevergoeding en kostenvergoeding van de Stichting op Euro 
Aktief
B.V. toegewezen. Het arrest van het Gerechtshof is in kracht van gewijsde 
gegaan.
Omdat iedere betaling is uitgebleven, is de Stichting uiteindelijk overgegaan 
tot het
aanvragen van het faillissement van Euro Aktief B.V. Als steunvordering is de 
fiscale
schuld aangevoerd.

02-05-2018 
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden
0

De exploitatie is met ingang van 1 januari 2014 gestaakt en vanaf die datum is 
er ook geen personeel meer in dienst.

02-05-2018 
 2

Personeelsleden
126

02-05-2018 
 2



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er zou volgens de bestuurder geen sprake zijn
van debiteuren. De curator doet hier onderzoek
naar. Tot op heden is echter niet van debiteuren
gebleken.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tot heden is niet gebleken van debiteuren. 22-11-2018
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Tot op heden is niet gebleken van betrokkenheid van een bank.

02-05-2018 
 2

N.v.t. 02-05-2018 
 2

N.v.t. 02-05-2018 
 2

N.v.t. 02-05-2018 
 2

N.v.t. 02-05-2018 
 2



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t. 02-05-2018 
 2

N.v.t. 02-05-2018 
 2

€ 0,00

N.v.t.

02-05-2018 
 2

N.v.t. 02-05-2018 
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 02-05-2018 
 2

Doorstarten onderneming

N.v.t. 02-05-2018 
 2

7. Rechtmatigheid

Dit is in onderzoek. De curator heeft de administratie van de accountant van de 
vennootschap ontvangen.

02-05-2018 
 2

In onderzoek. 22-11-2018
 3

De jaarrekening 2015 is gedeponeerd op 29 november 2016 en dus tijdig.
De jaarrekening 2014 is gedeponeerd op 4 februari 2016 en de jaarrekening 
2013 is
gedeponeerd op 4 februari 2015.

02-05-2018 
 2



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vanaf 2013 heeft de accountant aangegeven dat er omstandigheden zijn die 
duiden op
het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan 
gerede tw ijfel zou kunnen ontstaan over de continuïteitsveronderstelling van 
de vennootschap.

02-05-2018 
 2

De vennootschap is in 1992 opgericht, zodat een eventuele vordering zou zijn 
verjaard.

02-05-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

02-05-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Naar aanleiding van de overhandigde administratie zijn vragen gesteld. Naar 
aanleiding van de ontvangen antwoorden, zijn partijen in overleg getreden 
over het hoe en waarom van verschillende transacties en rechtshandelingen. 
Dit overleg en onderzoek wordt voortgezet. In de tussentijd is een gelieerde, 
niet gefailleerde partij in overleg met de grootste (externe) schuldeiser en de 
Belastingdienst om te bezien of een minnelijke oplossing mogelijk is.

22-11-2018
 3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

02-05-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen

Naar aanleiding van de overhandigde administratie zijn vragen gesteld. Naar 
aanleiding van de ontvangen antwoorden, zijn partijen in overleg getreden 
over het hoe en waarom van verschillende transacties en rechtshandelingen. 
Dit overleg en onderzoek wordt voortgezet. In de tussentijd is een gelieerde, 
niet gefailleerde partij in overleg met de grootste (externe) schuldeiser en de 
Belastingdienst om te bezien of een minnelijke oplossing mogelijk is.

22-11-2018
 3



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De afw ikkeling van dit faillissement ziet nagenoeg geheel op het 
rechtmatigheidsonderzoek, vanwege het feit dat het faillissement pas is 
gevolgd nadat de exploitatie al geruime tijd gestaakt was en er geen sprake 
meer is of lijkt te zijn van activa, overeenkomsten, personeel, klanten, etc. 
Onderzocht wordt hoe één en ander is afgewikkeld en of dit nadere actie 
vereist. In dat kader heeft de curator naar aanleiding van zijn eerste 
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek nadere vragen gesteld aan de 
bestuurder. Aan de hand van de nog aan te leveren antwoorden zal de 
verdere afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek worden ingezet.

02-05-2018 
 2

Alvorens definitieve conclusies te trekken, wacht de curator het overleg met 
de schuldeisers af.

22-11-2018
 3

De curator verricht het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de 
aangeleverde
administratie en informatie van derden.

02-05-2018 
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Tot heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

02-05-2018 
 2

€ 38.939,00 02-05-2018 
 2

€ 59.525,71

Dit betreft overdrachtsbelasting, OB en LB.

22-11-2018
 3

€ 0,00

Er is geen sprake van personeel.

02-05-2018 
 2

€ 1.482,12

Kosten aanvrager en Waterschap.

02-05-2018 
 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

3

Verreweg de grootste crediteur is de aanvrager van het faillissement (Stichting 
Naleving CAO voor de Uitzendbranche) in verband met opgelegde 
nabetalingsverplichtingen aan werknemers, welke verplichtingen door 
Rechtbank en Gerechtshof zijn vastgesteld.

02-05-2018 
 2

5

In de afgelopen verslagperiode zijn vorderingen ingediend door twee 
gelieerde partijen.

22-11-2018
 3

€ 603.414,01

De Stichting heeft (namens de buitenlandse werknemers) de vordering 
ingediend uit
hoofde van de loonnabetalingsverplichting. Op grond van artikel 3:288 sub e 
BW is
echter alleen loon over het afgelopen en het voorafgaande kalenderjaar 
preferent. De
onderhavige vorderingen voldoen daar niet aan, zodat deze als concurrente 
vordering
kwalificeren.

Daarnaast is de vordering van de Stichting uit hoofde van de verbeurde 
dwangsommen
ingediend. Op grond van artikel 611e Wetboek van Rechtsvordering zijn 
dwangsommen
(zowel van voor als na datum faillissement) echter niet-verifieerbaar.

02-05-2018 
 2

€ 4.646.999,01

In de afgelopen verslagperiode werd dus voor een totaalbedrag van EUR 
4.043.585,- aan vorderingen ingediend door twee gelieerde partijen.

22-11-2018
 3

Nog niet bekend. 02-05-2018 
 2

De crediteuren zijn aangeschreven en de ingediende vorderingen zijn 
beoordeeld.

02-05-2018 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

N.v.t. 02-05-2018 
 2

10. Overig

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort. 02-05-2018 
 2

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek en het overleg voort en wacht 
daarnaast op de uitkomst van het overleg met de grootste (externe) 
schuldeiser.

22-11-2018
 3

Nog niet bekend. 02-05-2018 
 2

21-5-2019 22-11-2018 
 3

Bijlagen
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