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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

S-Personeels BV 21-01-2020 
 1

S-Personeels BV is gevestigd en kantoorhoudende te (8031 EM) Zwolle aan de 
Händellaan 327. De vennootschap exploiteert een onderneming welke zich 
bezighoudt met het werven, selecteren en detacheren of andersins aan 
gelieerde partijen of derden beschikbaar stellen van personeel, zulks primair in 
- maar niet uitsluitend tot - de zorgsector en aanverwante maatschappelijke 
sectoren, zomede het verrichten van personeelsdiensten.

21-01-2020 
 1

S-Personeels BV is onder nummer 65881850 ingeschreven in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De vennootschap is op 21 april 
2016 opgericht. Enig aandeelhouder is S-Pas Holding BV, gevestigd eveneens 
aan de Händellaan 327 te Zwolle. Enig bestuurder is eveneens S-Pas Holding 
BV. De bestuurder van deze vennootschap is de heer Serdar Pas, geboren 13 
oktober 1982, wonende te Kampen. 

Onder S-Pas Holding BV ressorteert tevens S-Zorg BV. Dit is een 
zustervennootschap van S-Personeels BV. In de praktijk waren de 
personeelsleden in dienst van S-Personeels BV en werden uitgeleend aan S-
Zorg BV. Dit uitlenen werd maandelijks gefactureerd.

21-01-2020 
 1

Verslagnummer 9
Datum verslag 25-01-2022
Insolventienummer F.08/19/355
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000123990:F001
Datum uitspraak 16-12-2019

R-C mr. M.C. Bosch
Curator mr E.A.M. Claassen
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 257.887,00 € -16.005,00 € 20.689,00

2019 € 214.207,00 € 5.188,00 € 45.493,67

De financiële gegevens over 2018 zijn afgeleid uit de jaarrekening over 2018. 
Over 2019 is een voorlopige jaarrekening opgemaakt per 3 december 2019. 

21-01-2020 
 1

5

Toelichting 
De vennootschap beschikte gemiddeld over 5 personeelsleden welke ten 
behoeve van zorgverlening aan particulieren werden uitbesteed.

21-01-2020 
 1

€ 0,00 21-01-2020 
 1

€ 1.435,51 29-04-2020 
 2

€ 3.099,51 17-07-2020 
 3

€ 4.347,51 20-10-2020 
 4

€ 5.595,51 22-01-2021 
 5

€ 2.185,01 21-04-2021 
 6

€ 3.017,01 21-07-2021 
 7

€ 4.681,01 22-10-2021 
 8

€ 5.929,01 25-01-2022
 9



Verslagperiode

Bestede uren

van 
16-12-2019

t/m 
16-1-2020

21-01-2020 
 1

van 
17-1-2020

t/m 
28-4-2020

29-04-2020 
 2

van 
29-4-2020

t/m 
17-7-2020

17-07-2020 
 3

van 
18-7-2020

t/m 
16-10-2020

20-10-2020 
 4

van 
17-10-2020

t/m 
21-1-2021

22-01-2021 
 5

van 
22-1-2021

t/m 
21-4-2021

21-04-2021 
 6

van 
22-4-2021

t/m 
21-7-2021

21-07-2021 
 7

van 
22-7-2021

t/m 
21-10-2021

22-10-2021 
 8

van 
22-10-2021

t/m 
21-1-2022

25-01-2022
 9



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 11 uur 4 min

2 9 uur 52 min

3 5 uur 50 min

4 5 uur 11 min

5 2 uur 23 min

6 4 uur 23 min

7 5 uur 15 min

8 2 uur 33 min

9 2 uur 33 min

totaal 49 uur 4 min

1. Inventarisatie

Aandeelhouder van S-Personeels BV is S-Pas Holding BV, die tevens 
bestuurder van de vennootschap is. 

21-01-2020 
 1

De vennootschap was voor zover thans bekend op faillissementsdatum niet in 
een gerechtelijke procedure verw ikkeld.

21-01-2020 
 1

De curator is momenteel doende na te gaan of er 
verzekeringsovereenkomsten zijn afgesloten en, zo ja, welke overeenkomsten.

21-01-2020 
 1

De curator heeft geen nog lopende verzekeringsovereenkomsten 
aangetroffen.

20-10-2020 
 4

S-Personeels BV exploiteert aan het adres Händellaan 327 te Zwolle haar 
onderneming. Dit bedrijfspand is eigendom van S-Pas Holding BV. S-Personeels 
BV heeft een kamer in dit pand ter beschikking en betaalt hiervoor geen huur 
of enigerlei andere vergoeding. Er is derhalve geen sprake van een 
huurovereenkomst welke opgezegd dient te worden. 

21-01-2020 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De vennootschap heeft sedert enkele maanden te maken met 
liquiditeitskrapte, veroorzaakt door te lage omzetten in combinatie met de 
doorlopende (vaste) kosten. Nagegaan is of er mogelijkheden bestaan voor 
financiering van de onderneming dan wel participatie door derden, doch hier is 
niets uitgekomen. De activiteiten zijn begin december 2019 gestaakt en de 
vennootschap heeft zelf aangifte gedaan ex art. 1 FW tot 
faillissementsaanvraag. De financiële problemen zijn volgens bestuurder Pas 
tevens veroorzaakt doordat de voormalige boekhouder in 2018 ernstige fouten 
zou hebben gemaakt. De curator heeft de bestuurder van de vennootschap en 
haar raadsman verzocht de nodige stukken aan te leveren waaruit het 
voormelde zou blijken. 

21-01-2020 
 1

De advocaat van de bestuurder is in diens opdracht en voor diens rekening 
bezig met een onderzoek naar de fouten welke de voormalige boekhouder zou 
hebben gemaakt met betrekking tot S-Zorgt BV en de failliet. De afspraak is 
dat de curator op de hoogte wordt gehouden van de ontw ikkelingen.

20-10-2020 
 4

De curator is nog in overleg met de advocaat van de bestuurder over deze 
kwestie.

22-01-2021 
 5

De curator heeft de aan de zaak ten grondslag liggende stukken ontvangen 
van mr. Fransen en zal z een dezer dagen bestuderen.

21-04-2021 
 6

De curator heeft de stukken bestudeerd en beraadt zich over het verdere 
vervolg. 

21-07-2021 
 7

Het onderzoek is nog niet afgerond. 22-10-2021 
 8

Ongewijzigd. 25-01-2022
 9



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

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

2. Personeel

Personeelsleden 
0

21-01-2020 
 1

Personeelsleden 
5

21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

3. Activa

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

De vennootschap beschikt niet over bedrijfsmiddelen doch louter over 
personeelsleden welke aan haar zustervennootschap S-Zorg BV werd 
uitgeleend. Volgens mededeling van de bestuurder van de vennootschap werd 
de kantoorinventaris en de computer van de aandeelhouder gebruikt. 

21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1



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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

De vennootschap beschikt over een saldo bij de ING Bank van € 592,69. Dit 
saldo is inmiddels opgevraagd, maar nog niet op de faillissementsrekening 
ontvangen.

De curator heeft tot dusverre nog geen andere activa ontdekt.

21-01-2020 
 1

* Het saldo is naar de faillissementsrekening overgemaakt.

* Ongewijzigd.

29-04-2020 
 2

* Ongewijzigd. 17-07-2020 
 3

* Het ontvangen banksaldo bedroeg uiteindelijk € 603,51. 25-01-2022
 9

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

De vennootschap heeft van haar zustervennootschap S-Zorg BV ter zake 
ingeleende personeelsleden nog te vorderen in totaal een bedrag van € 
43.891,86. De curator heeft S-Zorg BV inmiddels aangemaand tot betaling. 

21-01-2020 
 1

De curator is in overleg met S-Zorg BV over de voldoening van openstaande 
bedrag.

29-04-2020 
 2

De curator heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten met S-Zorg BV over 
de betaling van het openstaande bedrag in maandelijkse termijnen. Tot 
dusverre is € 2.496,= ontvangen op de faillissementsrekening.

17-07-2020 
 3

Tot dusverre zijn 9 termijnen van € 416,= (€ 3.744,= euro) ontvangen. S-Zorgt 
BV houdt zich tot dusverre stipt aan de afgesprken betalingsregeling. 

20-10-2020 
 4

Tot dusverre zijn alle maandtermijnen van € 416,= keurig voldaan. De curator 
zal in de maand januari 2021 een bespreking beleggen met de bestuurder van 
S-Zorg BV over de eventuele verhoging van de aflossingstermijnen.

22-01-2021 
 5

De maandtermijnen van € 416,= worden nog steeds netjes voldaan. De 
curator heeft ter voorbereiding op een bespreking over de herziening van het 
aflossingsschema een aantal financiële gegevens over 2020 betreffende de 
exploitatie opgevraagd.

21-04-2021 
 6

De financiële gegevens over 2020 zijn zodanig dat geen verhoging van het 
periodieke aflossingsbedrag kan worden overeengekomen. De curator zal 
binnenkort de halfjaarcijfers 2021 opvragen.

21-07-2021 
 7

Geen opmerkingen. 22-10-2021 
 8

De curator is in overleg met de bestuurder van S-Zorg BV en haar adviseur 
over een eventuele afkoop van het openstaande bedrag dat nog circa € 
33.000,= bedraagt.

25-01-2022
 9

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
S-Personeels BV beschikt niet over een bankkrediet. Op faillissementsdatum 
stond alleen bij de ING Bank een bedrag van € 592,= credit. 

21-01-2020 
 1

€ 603,51 25-01-2022



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Dit bedrag is, aangevuld met verder inkomsten (totaal 603,51), overgeboekt 
op de faillissementsrekening.

 9

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

21-01-2020 
 1



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

21-01-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

21-01-2020 
 1

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator gaat nog na of aan de boekhoudplicht is voldaan. Hij hoopt in het 
volgende verslag hierover nadere mededelignen te kunnen doen. 

21-01-2020 
 1

Ongewijzigd. 29-04-2020 
 2

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 17-07-2020 
 3

De curator zal bij de Kamer van Koophandel informatie inw innen over de 
deponering van de jaarrekeningen. Hij hoopt in het volgende verslag hierover 
nadere mededelingen te kunnen doen. 

21-01-2020 
 1

Ongewijzigd. 29-04-2020 
 2

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 17-07-2020 
 3

De accountant heeft geen goedkeuringsverklaring maar een 
samenstellingsverklaring afgegeven met betrekking tot de jaarrekening over 
2018. De curator beschikt nog niet over andere jaarrekeningen.

21-01-2020 
 1

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt € 100,=. De curator zal 
in de komende verslagperiode nagaan of de aandelen bij de oprichting zijn 
volgestort.

21-01-2020 
 1

Ongewijzigd. 29-04-2020 
 2

De aandelen zijn volgestort. 17-07-2020 
 3



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
De curator is nog met onderzoek bezig.

21-01-2020 
 1

Toelichting 
Ongewijzigd.

29-04-2020 
 2

Nee

Toelichting 
De curator heeft geen aanwijzingen gevonden welke duiden op onbehoorlijk 
bestuur.

17-07-2020 
 3

Toelichting 
De curator is nog met onderzoek bezig.

21-01-2020 
 1

Toelichting 
Ongewijzigd.

29-04-2020 
 2

Nee

Toelichting 
De curator heeft geen aanwijzingen gevonden welke duiden op paulianeus 
handelen.

17-07-2020 
 3

Niet van toepassing. 21-01-2020 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 
Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen gevormd door 
salaris en verschotten curator. Daarnaast zal het UWV een boedelvordering 
hebben, maar deze is nog niet aangemeld.

21-01-2020 
 1

Toelichting 
Het UWV heeft geen boedelvordering aangemeld.

25-01-2022
 9



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 19.430,00

Toelichting 
De belastingdienst heeft tot dusverre een vordering aangemeld van € 
19.430,=. 

21-01-2020 
 1

Toelichting 
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 

21-01-2020 
 1

€ 11.227,73 17-07-2020 
 3

€ 7.923,06 17-07-2020 
 3

€ 3.466,74 25-01-2022
 9

Toelichting 
Naar verwachting hebben de concurrente crediteuren circa € 25.000,= te 
vorderen. Mijn insolventiemedewerker is nog doende een crediteurenlijst op te 
stellen. Deze zal bij het volgende verslag worden ingediend.

21-01-2020 
 1

Toelichting 
Mijn insolventiemedewerker is nog doende de crediteurenlijst op te stellen.

29-04-2020 
 2

3

Toelichting 
Een voorlopige crediteurenlijst is bijgevoegd.

17-07-2020 
 3

€ 42.540,36 22-01-2021 
 5



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Op dit moment is nog geen aanduiding te geven over de verwachte w ijze van 
afw ikkeling.

21-01-2020 
 1

Ongewijzigd. 29-04-2020 
 2

Ongewijzigd. 17-07-2020 
 3

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

Het belangrijkste punt voor de komende verslagperiode betreft de invordering 
van de openstaande debiteur.

21-01-2020 
 1

Ongewijzigd. 29-04-2020 
 2

Ongewijzigd. 17-07-2020 
 3

Ongewijzigd. 22-01-2021 
 5

Ongewijzigd. 21-04-2021 
 6

Ongewijzigd. 21-07-2021 
 7

Ongewijzigd. 22-10-2021 
 8

De curator is nog doende met de invordering van de vordering onder 4.1 
vermeld en de aansprakelijkheidskwestie als omschreven onder 1.5.

25-01-2022
 9

Op dit moment is nog geen afw ikkelingstermijn te noemen. 21-01-2020 
 1

Ongewijzigd. 29-04-2020 
 2

Ongewijzigd. 17-07-2020 
 3

21-4-2022 25-01-2022
 9



Bijlagen

Bijlagen
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