Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet
Datum: 1 september 2015

Gegevens gefailleerde

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-Commissaris

: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid SENTENT B.V. (hierna ook: “Sentent”), tevens handelend onder de naam DE ORDNERS,
statutair gevestigd te Amsterdam (kvk-nr: 54843936),
kantoorhoudende te (1017 AK) Amsterdam aan de Amstel 228 H
: C/13/15/332 F
: 11 augustus 2015
: mr. E.J.G. Beerdsen
: mw. mr. A.E. de Vos

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Detachering en payrolling
: 2012: € 718.308
: 10

Saldo einde verslagperiode

: € 47.828,36

Verslagperiode

: 11 t/m 31 augustus 2015

Bestede uren verslagperiode
Bestede uren totaal:

: 29 uren en 59 minuten
: idem

Referentie curator

: 50022707

Het onderhavige openbaar verslag is opgesteld conform RECOFA-richtlijnen en wordt
gepubliceerd op de website van Spuistraat 10 Advocaten (www.spuistraat10.nl).
Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a
van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een
weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in
dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

: Enig bestuurder van Sentent is dhr. E.M. Sinke. De
geplaatste en uitstaande aandelen van Sentent worden
gehouden door vijf aandeelhouders: Leidse Keizer B.V.
(75%), Sailfish B.V. (8,125%), Miraflores Investment
B.V. (8,125%), Benilen Holding BV (5%) en E.J. Ezeman h/o Raven Consult (3,75%). Sentent was actief als
uitlener van personeel binnen de sociale sector. Zij detacheerde, inclusief, werving en selectie, leidinggevenden bij (semi)overheidsorganisaties.

1.2

Winst en verlies

: De resultatenrekening 2012 vertoont een winst van
€ 49.309,-.

1.3

Balanstotaal

: Voorlopige balans per 31 december 2014: € 242.164.

1.4

Lopende procedures

: Voor zover bekend: geen.

1.5

Verzekeringen

: De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en
beëindigd.

1.6

Huur

: Gefailleerde huurde twee kantoorruimten gelegen aan de
Amstel 228 souterrain en beletage links van Amstel 228
Immo BV. Er was sprake van twee separate huurovereenkomsten. De huurruimte beletage links was
feitelijk niet in gebruik op datum faillissement.
De curator heeft de beide huurovereenkomsten op
20 augustus 2015 opgezegd op de voet van art. 39 Fw.
Vervolgens is de curator met de verhuurder overeengekomen dat de huurovereenkomst van beletage links
met wederzijds goedvinden eindigt per 1 september
2015. Op 31 augustus zijn de sleutels van deze
huurruimte ingeleverd.

1.7

Oorzaken faillissement

: De curator heeft de achtergronden en oorzaken van het
faillissement in onderzoek. Het bestuur heeft
hieromtrent het volgende verklaard.
Op 28 februari 2012 is de besloten vennootschap
Aspecto BV in staat van faillissement verklaard met
benoeming van mr. H. Reitsma tot curator. Aspecto BV
was een detacheringsbedrijf dat zich vooral richtte op de
sociale sector. Binnen dit faillissement heeft een
doorstart plaatsgevonden waarbij Sentent de lopende
opdrachten, de IE-rechten en de goodwill, alsmede de
gedetacheerde werknemers heeft overgenomen.
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De problemen zijn ontstaan doordat de markt ingrijpend
is veranderd als gevolg van gewijzigde regelgeving inzake aanbesteding en inhuur van personeel door de overheid. Het aantal opdrachten nam hierdoor in een kort
tijdsbestek snel af. Vanaf 2014 is Sentent zich meer gaan
bezighouden met payroll activiteiten. Een conflict met
een werknemer leidde tot aanzienlijke kosten en
daarnaast ondervond Sentent problemen bij het innen
van vorderingen. Sinds najaar 2014 verloopt het betalen
van de salarissen problematisch. Uiteindelijk heeft dit
geleid tot de indiening van een faillissementsrekest door
een werknemer op 8 juli 2015, met vermelding van
steunvorderingen van drie andere werknemers.
Het faillissement werd op 11 augustus 2015
uitgesproken.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

: 10

2.2

Aantal in jaar voor faill.

: 10

2.3

Datum ontslagaanzegging

: 13 augustus 2015. Op 20 augustus 2015 heeft de intake
met het UWV plaatsgevonden.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

: Gefailleerde is niet eigenaar van onroerend goed.

3.2
3.3
3.4

Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

: De curator heeft de inventaris laten taxeren door Daan
Auctions. Met Sinke Nieuwenhuis BV werd
overeenstemming bereikt omtrent onderhandse
overname van de kantoorinventaris en de domeinnamen
voor een bedrag van € 2.500,00.

3.6

Verkoopopbrengst

: € 2.500,00 excl. BTW

3.7

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing
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3.8

Bodemvoorrecht Fiscus

: Niet van toepassing

Voorraden / onderhanden werk
3.9

Beschrijving

: De curator onderzoekt de onderhanden werkpositie. Een
aantal werknemers is nog werkzaam bij opdrachtgevers.
Met deze werknemers en opdrachtgevers wordt overleg
gevoerd.

3.10
3.11

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

Andere activa
3.12
3.13

Beschrijving
Verkoopopbrengst

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

Faillissementsrekening
: € 47.828,36

3.14

Saldo

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

: Volgens de administratie van gefailleerde is sprake van
een debiteurenpositie van ongeveer € 164.000.
De curator heeft de meeste debiteuren inmiddels
aangeschreven. Er werden betalingen van € 47.758,72
ontvangen. Een vordering ter hoogte van € 36.300,00
werd betwist.

4.2
4.3

Opbrengst
Boedelbijdrage

: € 47.758,72
: Niet van toepassing.

5.

Bank / zekerheden

5.1

Vorderingen van bank(en)

: Geen bancaire schulden. Op faillissementsdatum bevond
Zich op de bankrekeningen van gefailleerde bij ABN
AMRO een creditsaldo van € 69,64.

5.2

Lease contracten

: Er werden drie auto’s geleased bij BMW Lease. Er was
sprake van twee operational lease overeenkomsten en
een financial lease overeenkomst. De curator staat in
contact met leasemaatschappij en gebruikers om de
beëindiging van de overeenkomsten te coördineren.
Gebruikers en leasemaatschappij wisten geen
overeenstemming te bereiken omtrent eventuele
overname van het contract / de auto, zodat de auto’s op
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korte termijn zullen worden ingeleverd.
5.3
5.4
5.5

Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen

: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.

5.6
5.7
5.8

Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten

: Voor zover bekend: geen
: Voor zover bekend: geen
: Voor zover bekend: geen

6.

Doorstart / voortzetten

6.1

Voortzetten

: Een aantal werknemers is nog werkzaam bij
opdrachtgevers. Met deze werknemers en opdrachtgevers wordt overleg gevoerd.

6.2

Doorstart

: Niet van toepassing

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

: De curator heeft de boekhouding onder zich genomen en
heeft deze in onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen

: De jaarrekening 2012 is gedeponeerd op 12 april 2013
(tijdig), de jaarrekening 2013 op 11 augustus 2015
(te laat).

7.3

Goedk. verkl. accountant

: Wordt onderzocht.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

: Wordt onderzocht.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

: Er wordt onderzoek gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6

Paulianeus handelen

: Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijk paulianeus
handelen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

: € 151,25 aan Daan Auctions in verband met
taxatiewerkzaamheden
Curator: PM
UWV: PM
Verhuurder: PM

8.2

Preferente vordering fiscus

: De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter
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hoogte van € 84.214,00.
8.3

Preferente vordering UWV

: Nog niet bekend.

8.4

Andere preferente crediteuren : Niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren : Wordt onderzocht. Volgens de administratie van
gefailleerde zou sprake zijn van een concurrente
schuldenlast van € 62.126,83. Bij de curator hebben
zich tot nu toe 6 concurrente crediteuren gemeld voor
een totaalbedrag van € 32.228,94.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren : Zie 8.5

8.7

Verwachte wijze v. afwikkeling : Nog onbekend in de huidige fase.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

: Een termijn van afwikkeling is bij het schrijven van dit
verslag nog niet te geven.

9.2

Plan van aanpak

: De curator zal zich de komende verslagperioden
voornamelijk bezighouden met onderzoek naar
onderhanden werk, innen van vorderingen en
rechtmatigheidsonderzoek.

9.3

Indiening volgend verslag

: Over drie maanden.

Amsterdam, 1 september 2015

Spuistraat 10 Advocaten
E.J.G. Beerdsen
curator

Bijlage:
 Tussentijds financieel verslag
 Urenspecificatie
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