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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

No Nonsense Uitzendbureau B.V. 04-10-2018 
 1

No Nonsense Uitzendbureau B.V.
Tolbertervaart 1C
Postbus 42
9350 AA  Leek

04-10-2018 
 1

De gefailleerde vennootschap dreef een uitzendbureau. 04-10-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 2.003.387,00 € -242.140,00 € 322.194,00

2016: Omzet € 3.048.910,--  W&V € 29.692,--  Balans € 598.879,--
2015: Omzet € 2.668,903,--  W&V € -121,--     Balans € 472.983,--

04-10-2018 
 1

Verslagnummer 9
Datum verslag 25-08-2020
Insolventienummer F.18/18/175
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000066045:F001
Datum uitspraak 04-09-2018

R-C mr. H.H. Kielman
Curator mr S. Vos
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

25

Toelichting 
Hoewel er per datum faillissement  geen personeelsleden meer in dienst waren 
bij de gefailleerde vennootschap, zou zij in de daaraan voorafgaande jaren ca. 
25 werknemers in dienst hebben gehad.

04-10-2018 
 1

€ 0,00 04-10-2018 
 1

€ 16.491,63 20-12-2018 
 2

€ 19.754,09 21-03-2019 
 3

€ 19.754,09 20-06-2019 
 4

€ 20.111,34 20-12-2019 
 6

€ 40.880,43 20-03-2020 
 7

€ 48.830,43 19-06-2020 
 8

€ 48.830,43 25-08-2020
 9



Verslagperiode

Bestede uren

van 
4-9-2018

t/m 
4-10-2018

04-10-2018 
 1

van 
20-12-2018

t/m 
20-3-2019

21-03-2019 
 3

van 
21-3-2019

t/m 
18-6-2019

20-06-2019 
 4

van 
18-9-2019

t/m 
16-12-2019

20-12-2019 
 6

van 
17-12-2019

t/m 
19-3-2020

20-03-2020 
 7

van 
20-3-2020

t/m 
15-6-2020

19-06-2020 
 8

van 
16-6-2020

t/m 
17-8-2020

25-08-2020
 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 53 uur 24 min

2 26 uur 12 min

3 56 uur 42 min

4 5 uur 6 min

5 40 uur 42 min

6 32 uur 0 min

7 2 uur 30 min

8 3 uur 30 min

9 5 uur 42 min

totaal 225 uur 48 min

1. Inventarisatie

Met ingang van 23 maart 2018 is de besloten vennootschap MaKiJa Holding 
B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De 
heer J.C. Klijn en mevrouw C. Van der Veen treden op als bestuurder van 
MaKiJa Holding B.V.

Tot 23 maart 2018 was de besloten vennootschap JBL Holding B.V. enig 
aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Bestuurder 
van JBL Holding B.V. is Brandsma & Klijn Holding B.V., van welke vennootschap 
het bestuur wordt ingevuld door Klijn Tolbert Holding B.V. en Brandsma Tolbert 
Holding B.V. Bestuurder van Klijn Tolbert Holding B.V. is de heer J.C. Klijn. 
Bestuurder van Brandsma Tolbert Holding B.V. is de heer L. Brandsma.

04-10-2018 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 04-10-2018 
 1

Alle lopende verzekeringen - voor zover bekend - zijn c.q. worden beëindigd. 04-10-2018 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De gefailleerde vennootschap is gevestigd op het kantooradres van haar 
voormalige moedervennootschap Brandsma & Klijn Holding B.V. Ten aanzien 
van deze locatie is de gefailleerde vennootschap - volgens opgave van de 
bestuurder - geen huur verschuldigd.

04-10-2018 
 1

Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst wegens onbetaald 
gelaten loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Volgens 
opgave van de bestuurder zou deze belastingschuld over de jaren 2017 en 
2018 geleidelijk aan (verder) zijn gestegen, ondanks een met de 
Belastingdienst getroffen betalingsregeling. Daarnaast zou de financiële positie 
van de gefailleerde vennootschap danig zijn verslechterd, doordat een 
aanzienlijke geldlening noodzakelijkerw ijs volledig afgewaardeerd diende te 
worden. Voorts zou de omzet van de gefailleerde vennootschap zijn 
teruggelopen als gevolg van het vertrek van een belangrijke klant. 

Sinds de zomer van 2018 ontplooide de gefailleerde vennootschap volgens de 
bestuurder geen ondernemingsactiviteiten meer. Om voorgaande redenen zou 
de gefailleerde vennootschap onvoldoende inkomsten meer hebben 
gegenereerd om de betalingsregeling met de Belastingdienst nog langer na te 
leven, waarna het faillissement onontkoombaar zou zijn geworden. De curator 
zal de gestelde gang van zaken nader onderzoeken.

04-10-2018 
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Ten tijde van de faillietverklaring waren er bij de gefailleerde vennootschap 
geen personeelsleden meer in dienst.

04-10-2018 
 1

Personeelsleden 
25

Toelichting 
Volgens opgave van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap in 2017 
ca. 25 werknemers in dienst hebben gehad. Na het wegvallen van een 
belangrijke klant zou het grootste gedeelte van het personeel genoodzaakt 
zijn geweest te vertrekken.

04-10-2018 
 1

Afgerond. 04-10-2018 
 1

3. Activa

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1



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

De gefailleerde vennootschap beschikt, volgens opgave van de bestuurders, 
alleen over enkele (oude) tafels en stoelen. Deze inventaris bevindt zich in het 
al leeg staande bedrijfspand van de gefailleerde vennootschap en de 
vermoedelijke waarde van die inventaris overstijgt de eventuele kosten 
gemoeid met een taxatie of verkoop naar alle waarschijnlijk niet.

04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Inventarisatie bedrijfsmiddelen. 04-10-2018 
 1

Afgerond. 25-08-2020
 9



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 513.967,88

totaal € 513.967,88 € 0,00 € 0,00

De debiteurenportefeuille bestaat voor het belangrijkste gedeelte uit een 
tweetal geldleningen die gezamenlijk ca. € 500.000,-- omvatten.

04-10-2018 
 1

Verslag 2: beide geldvorderingen zijn oninbaar. 
De eerste geldlening betreft een vordering ad € 254.160,91 op de besloten 
vennootschap AdOnline Sport B.V. Deze vennootschap is evenwel op 9 oktober 
2018 in staat van faillissement verklaard.
De tweede geldlening betreft een vordering ad € 243.081,44 op de besloten 
vennootschap No Nonsense Facilitaire Diensten B.V. Volgens het bestuur van 
de gefailleerde vennootschap zou deze vordering wegens oninbaarheid aan 
No Nonsense Facilitaire Diensten B.V. zijn kw ijtgescholden. De curator zal deze 
kw ijtschelding nader onderzoeken.

20-12-2018 
 2

De geldleningen betreffen in betaling gegeven vorderingen door 
moedervennootschap JBL Holding B.V. ter compensatie van een schuld uit 
hoofde van rekening-courantverhouding. De curator heeft zowel deze 
inbetalinggeving (cessie), als de daaropvolgende kw ijtschelding van de 
desbetreffende vorderingen betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek. 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator (financiële) afspraken 
gemaakt met de bestuurders over de afw ikkeling van alle openstaande punten 
in het rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader is de curator met de 
bestuurders overeengekomen dat door hen aan de boedel een bedrag ad € 
40.000,- zal worden voldaan. Na volledige ontvangst van deze betaling zal 
over en weer finale kw ijting worden verleend.

20-12-2019 
 6

Onderzoek debiteurenportefeuille. 04-10-2018 
 1

Afgerond. 20-12-2019 
 6

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00 04-10-2018 



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) 
De gefailleerde vennootschap heeft thans geen bancaire schulden of 
geldleningen. In het verleden zou de gefailleerde vennootschap hoofdelijk 
schuldenaar zijn geweest van een financiering die aan het concern zou zijn 
verstrekt waar de gefailleerde vennootschap onderdeel van uitmaakte. 
Volgens opgave van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap uit deze 
hoofdelijkheid zijn ontslagen.

 1

Toelichting vordering van bank(en) 
In de afgelopen verslagperiode is de curator gebleken dat de gefailleerde 
vennootschap per datum faillissement nog over een positief banksaldo 
beschikte ad € 3.262,46. Voorts stond een bedrag ad € 835,46 op de G-
rekening van de gefailleerde vennootschap. Beide saldi zijn bijgeschreven op 
de boedelrekening.

21-03-2019 
 3

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

04-10-2018 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

Onderzoek voormalige financiering. 04-10-2018 
 1

Afgerond. 20-12-2019 
 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

04-10-2018 
 1



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Toelichting 
Niet van toepassing.

04-10-2018 
 1

Afgerond. 04-10-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft een boekhouding van de bestuurder ontvangen en zal deze in 
de komende verslagperiode nader onderzoeken.

04-10-2018 
 1

Verslag 2: De boekhouding van de gefailleerde vennootschap heeft de nodige 
vragen opgeroepen. De curator heeft deze vragen voorgelegd aan het bestuur 
van de gefailleerde vennootschap en heeft haar reactie en bijbehorende 
documenten thans in onderzoek.

20-12-2018 
 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende documentatie 
ontvangen die meegenomen wordt in het onderzoek.

21-03-2019 
 3

Verslag 4: Hoewel de ontvangen boekhouding op zichzelf een volledige en 
verzorgde indruk maakt, heeft de curator daarin diverse transacties 
aangetroffen waarbij de gefailleerde vennootschap en haar schuldeisers niet 
zijn gebaat. Daarbij plaatst de curator de nodige vraagtekens. De 
geconstateerde onregelmatigheden zijn dusdanig dat de curator van oordeel is 
dat het bestuur over de gefailleerde vennootschap onbehoorlijk is geweest en 
dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement 
betreft.

Nader onderzoek naar de geconstateerde onregelmatigheden en voortzetting 
van de dialoog met de bestuurders is vereist.

20-06-2019 
 4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen met de 
bestuurders gedeeld. Zij hebben tot op heden niet inhoudelijk op de laatste 
brief van de curator gereageerd. Wel hebben zij de curator verzocht om een 
uitstel van enige maanden, teneinde een registeraccountant onderzoek te 
laten verrichten naar de administratie van de gefailleerde vennootschap en de 
bevindingen van de curator. Aan dit verzoek is de curator niet tegemoet 
gekomen. Voorop staat dat de bestuurders geen begin van een juridisch 
verweer tegenover de juridische stellingen van de curator hebben ingenomen, 
terw ijl zij daartoe (zeker gelet op hun eigen administratieve expertise) meer 
dan toe in staat geacht mogen worden. De toegevoegde waarde van een 
accountantsonderzoek is daarmee niet duidelijk geworden. Daarnaast bleken 
de bestuurders ook niet bereid om op deelonderwerpen tot een regeling met 
de curator te komen. Gelet op deze impasse zal de curator over gaan tot het 
treffen van rechtsmaatregelen.

20-09-2019 
 5



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator (financiële) afspraken 
gemaakt met de bestuurders over de afw ikkeling van alle openstaande punten 
in het rechtmatigheidsonderzoek, daaronder mede begrepen de vragen van de 
curator die naar aanleiding van het boekenonderzoek zijn gerezen. Zie verder 
onder: 7.5 onbehoorlijk bestuur.

20-12-2019 
 6

2017: 18-07-2018
2016: 07-02-2018
2015: 13-02-2017
2014: 18-06-2015

04-10-2018 
 1

In onderzoek. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 20-12-2019 
 6

In onderzoek. 04-10-2018 
 1

Voldaan. 20-12-2019 
 6



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 
In onderzoek.

04-10-2018 
 1

Ja

Toelichting 
In de administratie van de gefailleerde vennootschap heeft de curator diverse 
transacties aangetroffen waarbij de gefailleerde vennootschap en haar 
schuldeisers niet zijn gebaat. Daarbij plaatst de curator de nodige 
vraagtekens. De geconstateerde onregelmatigheden zijn dusdanig dat de 
curator van oordeel is dat het bestuur over de gefailleerde vennootschap 
onbehoorlijk is geweest en dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke 
oorzaak van het faillissement betreft.

20-06-2019 
 4

Ja

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurders van de 
gefailleerde vennootschap aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. 
De curator was vooralsnog in overleg met de bestuurders om te bezien of 
vanuit een minnelijke regeling een passende compensatie aan de boedel kan 
worden geboden. Nu dit overleg niets heeft opgeleverd, zal de curator de 
bestuurders in rechte betrekken.

20-09-2019 
 5

Ja

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator (financiële) afspraken 
gemaakt met de bestuurders over de afw ikkeling van alle openstaande punten 
in het rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader is de curator met de 
bestuurders overeengekomen dat door hen aan de boedel een bedrag ad € 
40.000,- in zeven maandelijkse termijnen zal worden voldaan. Na volledige 
ontvangst van deze betaling zal over en weer finale kw ijting worden verleend 
en zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek sluiten.

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een deelbetaling van in totaal 
€ 13.000,- ontvangen.

20-12-2019 
 6

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een deelbetaling van in totaal 
€ 19.500,- ontvangen.

20-03-2020 
 7

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een deelbetaling van in totaal 
€ 7.500,- ontvangen. Daarmee is de regeling volledig nagekomen en is tevens 
een einde gekomen aan het rechtmatigheidsonderzoek van de curator.

19-06-2020 
 8



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 
In onderzoek.

04-10-2018 
 1

Ja

Toelichting 
Het bestuur heeft daags na de faillissementsaanvraag van No Nonsense 
Uitzendbureau B.V. een bedrag ad € 15.766,-- voldaan aan de aan haar 
gelieerde vennootschap JBL Holding B.V. De curator heeft de vernietiging van 
deze transactie ingeroepen. Inmiddels heeft JBL Holding B.V. het bedrag ad € 
15.766,-- aan de boedel gerestitueerd.

20-12-2018 
 2

In onderzoek. 04-10-2018 
 1

Inventarisatie administratie en rechtmatigheidsonderzoek. 04-10-2018 
 1

Aansprakelijkstelling bestuurders en verhaal schade.

Nader onderzoek naar de geconstateerde onregelmatigheden en voortzetting 
van de dialoog met de bestuurders.

20-06-2019 
 4

Treffen rechtsmaatregelen jegens bestuurders. 20-09-2019 
 5

Toezicht op naleving getroffen regeling. 20-12-2019 
 6

Afgerond. 19-06-2020 
 8

8. Crediteuren

Toelichting 
Zie standaard financieel verslag en crediteurenlijsten.

04-10-2018 
 1



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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 
Zie standaard financieel verslag en crediteurenlijsten.

04-10-2018 
 1

Toelichting 
Zie standaard financieel verslag en crediteurenlijsten.

04-10-2018 
 1

Toelichting 
Zie standaard financieel verslag en crediteurenlijsten.

04-10-2018 
 1

Toelichting 
Zie standaard financieel verslag en crediteurenlijsten.

04-10-2018 
 1

Toelichting 
Zie standaard financieel verslag en crediteurenlijsten.

04-10-2018 
 1

Nog niet bekend. 04-10-2018 
 1

Dit betreft het eindverslag, het faillissement zal worden voorgedragen voor 
vereenvoudigde afw ikkeling ex. art. 137a Fw.

25-08-2020
 9

Afgerond.Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing en afw ikkeling 
ex art. 16 Fw.

25-08-2020
 9



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 04-10-2018 
 1

Afgerond. 04-10-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

Inventarisatie administratie.
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Onderzoek en incasso debiteurenportefeuille.
Corresponderen met crediteuren.
Voorkomende werkzaamheden.

04-10-2018 
 1

Nader onderzoek onregelmatigheden rechtmatigheidsonderzoek en voeren 
dialoog bestuurders.

20-06-2019 
 4

Toezicht op naleving getroffen regeling ter zake rechtmatigheidsonderzoek. 20-12-2019 
 6

Nu de getroffen regeling volledig is nagekomen zal de curator in de komende 
verslagperiode over gaan tot opheffing en afw ikkeling van het faillissement.

19-06-2020 
 8

Dit betreft het eindverslag, het faillissement zal worden voorgedragen voor 
vereenvoudigde afw ikkeling ex. art. 137a Fw.

25-08-2020
 9

Nog niet bekend. 04-10-2018 
 1

Binnen drie maanden. 19-06-2020 
 8

Dit betreft het eindverslag, het faillissement zal worden voorgedragen voor 
vereenvoudigde afw ikkeling ex. art. 137a Fw.

25-08-2020
 9

Zie plan van aanpak. 04-10-2018 
 1

Afgerond. 25-08-2020
 9



Bijlagen

Bijlagen
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