VIERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET
In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen:
1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1185 ZS)
Amstelveen aan de Spinnerij 59, hierna te noemen “Netlijn Holding”
2. Netlijn Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1014
BJ) Amsterdam aan de Contactweg 131, hierna te noemen “Netlijn Amsterdam”;
3. Netlijn Rotterdam B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3011
KD Rotterdam aan de Goudsesingel 152, unit 3.10, hierna te noemen “Netlijn
Rotterdam”;
4. Netlijn Utrecht B.V., statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk kantoorhoudende te
(3584 AA) Utrecht aan het Herculesplein 42, hierna te noemen “Netlijn Utrecht”;
5. Netlijn Techniek B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te (1185
ZS) Amstelveen aan de Spinnerij 59, hierna ook te noemen “Netlijn Techniek”.

Faillissementsnummers

: 1. F.13/13/341
2. F.13/13/342
3. F.13/13/343
4. F.13/13/355
5. F.13/13/356

Faillissementsdatum

: 14 mei 2013

Verslagnummer

: 04

Datum

: 12 maart 2014

Rechter-commissaris

: mr. C.P. Bleeker

Curator

: mr. E.P. Pandelitschka

Adres curator

: Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER
Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

Activiteiten onderneming

: Netlijn Holding
Het deelnemen in, het voeren van beheer over bedrijven die
zich richten op bemiddeling in arbeidskrachten en/of het
leveren van daaraan bijdragende producten en diensten.
Netlijn Amsterdam
Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, het
verzorgen van arbeidsbemiddeling alsmede de werving en
selectie/executive search van top- en kaderfuncties.
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Netlijn Rotterdam
Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
Netlijn Utrecht
Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en verrichten
van alle (overige) financiële en commerciële activiteiten.
Netlijn Techniek
Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, het
verzorgen van arbeidsbemiddeling alsmede de werving en
selectie/executive search van top- en kaderfuncties.
Omzetgegevens
(geconsolideerd)

Personeel per faill. datum

: 2013 - Q1 : € 732.000,=
2012

: € 2.967.000,=

2011

: € 3.122.000,=

: Netlijn Holding: 4
Netlijn Rotterdam: 9
Netlijn Amsterdam: 6
Netlijn Utrecht: 6
Netlijn Techniek: -

Verslagperiode

: 11 december 2013 t/m 11 maart 2014

Uren in verslagperiode
6 december 2013 t/m
10 maart 2014

: 57,7 uur (bijlage 1)

Bestede uren totaal

: 580,6 uur

Saldo faillissementsrekening

: € 103.621,38 (bijlage 2).

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op
gevoerde gesprekken met directie, werknemers, opdrachtgevers, verhuurder, en overige
betrokkenen. Voor vervreemdingen en/of schikkingen genoemd in dit verslag is toestemming
verleend door de rechter-commissaris.
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Consolidatie
Zie eerste verslag.
Inleiding
Zie eerste verslag.
1.

INVENTARISATIE

1.1.

Directie en organisatie
De heer Dennis Kraak houdt 99% van de aandelen in FMF Holding B.V., en zijn
echtgenote, C. Kraak houdt 1% van de aandelen in deze vennootschap. De heer Dennis
Kraak is bestuurder van FMF Holding B.V.
Laatstgenoemde is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van Netlijn
Holding, die op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder is van Netlijn Amsterdam,
Netlijn Rotterdam, Netlijn Utrecht en Netlijn Techniek. Het organigram ziet er als
volgt uit.

FMF Holding B.V.

100%

Netlijn Holding B.V.

100%

100%

100%

100%

100%

Netlijn

Netlijn

Netlijn

Netlijn

Amsterdam

Rotterdam

Utrecht B.V.

Techniek

B.V.

B.V.

B.V.
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1.2.

Winst en verlies
Zie tweede verslag.

1.3.

Balanstotaal
Zie tweede verslag.

1.4.

Lopende procedures
De tweede pandhouder heeft nog niet laten weten of de procedure al dan niet moet
worden voortgezet. De procedure staat inmiddels op de slaaprol voor memorie van
grieven media augustus 2014.

1.5.

Verzekeringen
Zie tweede verslag.

1.6.

Huur
Zie tweede en derde verslag.

1.7.

Oorzaak faillissement
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de oorzaak en/of oorzaken van het
faillissement verder onderzocht. Hij zal de komende periode zijn bevindingen eerst
delen met de rechter-commissaris.
Werkzaamheden
Besprekingen, correspondentie en bestuderen stukken.

2.

PERSONEEL
Is afgewikkeld. Zie ook het tweede verslag.
Werkzaamheden
Correspondentie en overleg met UWV, personeel en derden.

3.

ACTIVA
Onroerende zaken

3.1.

Beschrijving
Netlijn-groep heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2.

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3.

Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen

3.5.

Beschrijving
Via BVA Auctions is nog een aantal kavels verkocht waarmee een opbrengst is gemoeid
van € 3.738,83 inclusief BTW, welk bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening. Zeer
recent heeft BVA Auctions aangegeven dat ook de allerlaatste kavel is verkocht en het
bedrag van € 13,62 inclusief BTW wordt één dezer dagen ontvangen.

3.6.

Verkoopopbrengst
Zie vorige verslag.

3.7.

Boedelbijdrage
Zie eerste verslag.

3.8.

Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. De fiscus heeft geen
bodembeslag gelegd.
Voorraden/onderhanden werk

3.9.

Beschrijving
Zie eerste en tweede verslag.

3.10.

Verkoopopbrengst
Onder verwijzing naar de vorige verslagen, is inmiddels na enig overleg de afrekening
met de doorstarter afgestemd. Deze dient evenwel nog te worden geëffectueerd
doordat de doorstarter nog een factuur moet opstellen en ook overigens nog een
na-betaling aan de boedel moet verrichten. Uiteindelijk ontvangt de boedel uit hoofde
van de afkoop detacheringsportefeuille en de voorgezette activiteiten inzake de
detacheringsportefeuille nog een aanvullend bedrag van € 65.744,71 inclusief BTW. Dit
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bedrag zal naar verwachting kort na de verslagdatum worden bijgeschreven op de
boedelrekening.
3.11.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.
Andere Activa

3.12.

Beschrijving
Zie vorige verslaglegging.

3.13.

Verkoopopbrengst
Zie vorige verslaglegging.
Werkzaamheden
Overleg, onderhandelingen, correspondentie, etc.

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren
Zie vorig verslag. Er staat behoudens de debiteur als genoemd in alinea 1.4, nog één
debiteur open voor een bedrag van € 3.025,=. De incasso is nog niet gestaakt.

4.2

Opbrengst
Zie vorig verslag.

4.3

Boedelbijdrage
Zie vorig verslag.
Werkzaamheden
Volgt uit het voorgaande.
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5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)
Van Lanschot
De vordering van Van Lanschot Is inmiddels volledig voldaan. De rekening bij Van
Lanschot is inmiddels opgeheven en het creditsaldo van € 3.574,21 is bijgeschreven op
de derdenrekening van het kantoor van de curator. Dit bedrag zal één dezer dagen
worden bijgeschreven op de boedelrekening.
ING
Zie eerste verslag.
ABN Amro
Zie tweede verslag.

5.2

Leasecontracten
Is afgewikkeld.

5.3

Beschrijving zekerheden
Is afgewikkeld.

5.4

Separatistenpositie
Is afgewikkeld.

5.5

Boedelbijdrage
Is afgewikkeld.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Is afgewikkeld.

5.7

Reclamerechten
Is afgewikkeld.

5.8

Retentierechten
Is afgewikkeld.
Werkzaamheden
Overleg, correspondentie en incassomaatregelen.
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6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1

Exploitatie/zekerheden
Zie eerste verslag.

6.2

Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.
Doorstart

6.3

Beschrijving
Zie eerste verslag en onder alinea 3.10.

6.4

Verantwoording
Zie eerste verslag.

6.5

Boedelbijdrage
Zie eerste verslag.
Werkzaamheden
Overleg met doorstarter.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
Er zijn door de curator geen onregelmatigheden in het kader van de boekhoudplicht
aangetroffen. Openstaande punten zijn met de bestuurder besproken en beantwoord.

7.2

Depot jaarrekeningen
Zie eerste verslag.

7.3

Goedkeurende Verklaring Accountant
Zie eerste verslag.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Zie eerste verslag.
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7.5

Onbehoorlijk bestuur
Vooralsnog heeft de curator geen indicatie dat er sprake is geweest van onbehoorlijk
bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
De curator heeft geconstateerd dat in de drie weken voorafgaand aan het faillissement
de nodige pinopnames zijn gedaan door de bestuurder waarover de curator verdere
opheldering heeft te ontvangen. De curator heeft dit verder nog in onderzoek en
bespreekt dit met de rechter-commissaris.
Werkzaamheden
Overleg met Nederpel en bestuurder. Bestuderen stukken en gang van zaken in de
periode voorafgaand aan het faillissement.

8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen
De curator heeft de inventaris laten taxeren en heeft Nederpel de Block & Partners
ingeschakeld voor het veiligstellen van de administratie en het doen uitvoeren van een
quickscan, welke kosten inmiddels zijn voldaan. Door de verhuurders is tot op heden
een bedrag van € 31.624,85 ingediend ter zake de huurpenningen vanaf
faillissementsdatum. Het UWV heeft al boedelvorderingen ingediend, maar de
boedelvordering van het UWV in Netlijn Rotterdam B.V. moeten worden afgewacht. Het
salaris van de curator tot en met 31 augustus 2013 is al voldaan.
Netlijn Holding B.V.
€ 2.514,75 (huur ex artikel 39 Fw)
€ 25.706,87 UWV
Netlijn Amsterdam B.V.
€ 5.724,74 (huur ex artikel 39 Fw)
€ 28.344,27 UWV
Netlijn Rotterdam B.V.
€ 2.178,= (huur ex artikel 39 Fw)
Netlijn Utrecht B.V.
€ 21.207,36 (huur ex artikel 39 Fw)
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€ 25.737,29 UWV
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus
Netlijn Holding B.V.
€ 268.697,35
Netlijn Amsterdam B.V.
€ 210.516,31
Netlijn Rotterdam B.V.
€ 214.050,30
Netlijn Utrecht B.V.
€ 243.018,70

8.3

Preferente vordering(en) van het UWV
Netlijn Holding B.V.
€ 26.594,35
Netlijn Amsterdam B.V.
€ 36.041,08
Netlijn Utrecht B.V.
€ 39.240,41

8.4

Andere preferente crediteuren
Netlijn Amsterdam B.V.
€ 325,44 Waternet

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Netlijn Holding B.V.
18
Netlijn Amsterdam B.V.
8
Netlijn Rotterdam B.V.
4
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Netlijn Utrecht B.V.
8
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Netlijn Holding B.V.
€ 123.531,19
Netlijn Amsterdam B.V.
€ 10.988,03
Netlijn Rotterdam B.V.
€ 7.027,43
Netlijn Utrecht B.V.
€ 87.502,=

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Aan concurrente crediteuren volgt zeker geen uitkering.
Werkzaamheden
Aanschrijven en inventariseren van crediteuren.

9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedure
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure
Niet van toepassing.

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement
kan worden afgewikkeld.
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10.2

Plan van aanpak
- De afwikkeling van de doorstart met de daaraan verbonden detacheringsportefeuille
is de facto afgewikkeld maar moet worden geformaliseerd en uitbetaald;
- Er staat nog één debiteur open die nog moet worden geïncasseerd;
- De crediteuren zullen verder worden geïnventariseerd;
- Er zal nader overleg plaatsvinden over de pinopnames zoals genoemd onder
alinea 7.6;
- De oorzaak van het faillissement zal op korte termijn met de rechter-commissaris
nader worden besproken.

10.3

Indiening volgend verslag
Het vijfde geconsolideerde verslag volgt uiterlijk over zes maanden op 12 september
2014.
Werkzaamheden
Volgt uit het voorgaande.

Amsterdam, 12 maart 2014

E.P. Pandelitschka
Curator

