
Algemeen

Gegevens onderneming

Verslag 5

Naam gefailleerde: Stichting Rozij Werk

Bij beschikking van de rechtbank Overijssel d.d. 10 november 2014 is aan de stichting 
“Stichting Rozij Werk”, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 41024941, gevestigd te Zwolle en kantoor houdende aldaar aan de (8023 BZ) 
Aagje Dekenstraat 55, voorlopig surseance van betaling verleend. Mr. J.M. Marsman is daarbij 
benoemd tot rechter-commissaris en mr. D. Meulenberg tot bewindvoerder.

Onder intrekking van de voorlopig verleende surseance van betaling heeft de rechtbank 
Overijssel bij beschikking d.d. 24 november 2014 “Stichting Rozij Werk” (verder: Rozij of 
gefailleerde) in staat van faillissement verklaard. Daarbij is mr. J.M. Marsman benoemd tot 
rechter-commissaris en is mr. Meulenberg aangesteld tot curator.

Verslagnummer oud systeem: 6

Verslagnummer oud systeem: 7

Verslagnummer oud systeem: 8

Verslagnummer oud systeem: 9

Verslag 10 - 5 april 2017: Verslagnummer oud systeem: 10

Verslag 11 - 5 juli 2017

Verslag 12 - 5 oktober 2017

Verslag 13 - 5 januari 2018

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000001844:F001

24-11-2014

mr. J.M.  Marsman

Curator: mr. D.  Meulenberg

Insolventienummer: F.08/14/867
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Activiteiten onderneming

Maatschappelijk werk. Re-integratie & begeleidingsactiviteiten voor mensen met grote afstand 
tot de arbeidsmarkt.

Omzetgegevens

€ 2.800.000,- in 2013

Personeel gemiddeld aantal

38 personen

Saldo einde verslagperiode

€ 813.779,81

€ 739.851,20

€ 740.328,69. Het saldo is gemuteerd ten gevolge van rentebaten.

€ 742.649,55

€ 776.828,45

Verslag 10 - 5 april 2017: € 780.411,43

Verslag 11 - 5 juli 2017: € 780.148,05

€ 786.148,05

€ 780.521,55

Verslagperiode

6 oktober 2015 t/m 5 januari 2016

6 januari t/m 5 april 2016

6 april tot en met 5 juli 2016

6 juli tot en met 5 oktober 2016
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6 oktober 2016 tot en met 5 januari 2017.

Verslag 10 - 5 april 2017: 6 januari tot en met 5 april 2017

Verslag 11 - 5 juli 2017: 6 april tot en met 5 juli 2017

Verslag 12 - 5 oktober 2017: 6 juli tot en met 5 oktober 2017.

Verslag 13 - 5 januari 2018: 6 oktober 2017 tot en met 5 januari 2018.

Bestede uren in verslagperiode

11:30 uur

3:39 uur

1:38 uur

12:39 uur

10:08 uur

Verslag 10 - 5 april 2017: 19:05 uur

Verslag 11 - 5 juli 2017: 4:10 uur

Verslag 12 - 5 oktober 2017: 2:45 uur

Verslag 13 - 5 januari 2018: 3:00 uur

Bestede uren totaal

213:11 uur

216:50 uur

218:28 uur

231:07
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241:15 uur

Verslag 10 - 5 april 2017: 260:20 uur

Verslag 11 - 5 juli 2017: 264:30 uur

Verslag 12 - 5 oktober 2017: 267:15 uur

Verslag 13 - 5 januari 2018: 270:15 uur

Toelichting

Dit openbaar verslag strekt ertoe een globaal inzicht te verschaffen aangaande de afwikkeling 
van de boedel. Het verslag dient niet als volledige verantwoording van de afwikkeling van de 
boedel. Aan de rechter-commissaris wordt verantwoording afgelegd. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Rozij is op 6 december 1993 opgericht.

Bestuurder van Rozij is mevrouw C.C. Dekker-Regterschot. Er is een raad van 
commissarissen.  Leden van deze raad zijn de heer W.J.C. Knopper, de heer D.M. Scholten, 
de heer J.J.G. van Petegem (voorzitter) en mevrouw M.L. Schuijer.

Rozij tracht personen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen (arbeidsintegratie). 
De tweede activiteit is het begeleiden van de persoon nadat deze door bemiddeling van Rozij 
een baan heeft gevonden (job coaching). Verreweg de belangrijkste opdrachtgever is het UWV 
Werkbedrijf (verder: UWV). Daarnaast zijn er enkele gemeenten die opdrachten tot 
arbeidsintegratie en job coaching hebben gegeven met het oog op de veranderingen die per 1 
januari 2015 ingaan. De taken van het rijk (uitbesteed aan het UWV) tot arbeidsintegratie van 
moeilijk plaatsbare personen worden overgeheveld naar gemeenten in het kader van de 
Participatiewet. Tenslotte zijn er enkele particuliere opdrachtgevers (bedrijven).

De 38 bij Rozij werkzame personen zijn – op enkele na – coach in het kader van voormelde 
activiteiten. 

Na het verlenen van voorlopig surseance aan Rozij is nagegaan of de exploitatie van de 
onderneming kostendekkend gecontinueerd kon worden. Dat bleek niet het geval te zijn. Er 
zou bij voortzetting een ernstig liquiditeitstekort ontstaan. Bovendien zou de omzet in 2015 
onzeker zijn omdat de opdrachten per 1 januari 2015 niet meer door het UWV verstrekt 
worden, maar door gemeenten. Op grond hiervan is besloten de surseance voor intrekking 
voor te dragen. De rechtbank heeft zoals vermeld de surseance ingetrokken en Rozij 
tegelijkertijd in staat van faillissement verklaard.
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1.2 Winst en verlies

In het jaar 2013 is een verlies geleden van € 678.087,-. Over de eerste negen maanden van 
2014 is een verlies geleden van € 201.886,-.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal per ultimo 2013 bedraagt afgerond € 1.100.000,-. Het balanstotaal per eind 
september 2014 bedraagt € 1.003.538,-. Het eigen vermogen per die datum bedraagt 
€ 240.822,-.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende gerechtelijke procedures.

1.5 Verzekeringen

Waar nodig en mogelijk worden de verzekeringen beëindigd. Tevens zal getracht worden om 
restitutie van premie te bewerkstelligen. De restituties zullen naar verwachting niet hoog zijn, 
nu de beëindiging tegen het einde van het jaar plaats vindt.

Verzekeringsmaatschappij De Amersfoortse heeft op grond van een door Rozij afgesloten 
verzuimverzekering een uitkering aan de boedel gedaan ter grootte van € 21.949,48. Dit 
bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

De verzekeringen van Rozij zijn inmiddels beëindigd.   

1.6 Huur

Er zijn acht vestigingen, te weten Zwolle, Genemuiden, Lelystad, Almere, Emmeloord, 
Kampen, Hoogeveen en Hardenberg. De onroerende zaken zijn allen gehuurd. De 
huurovereenkomsten zijn allen opgezegd. Alle vestigingen zijn in verslagperiode 2 en binnen 
de geldende opzegtermijnen bezemschoon opgeleverd aan de verhuurders onder afgifte van 
de sleutels. 

Er zijn twee locaties alwaar administratie en archieven zijn opgeslagen. Een van deze 
huurovereenkomsten is opgezegd. Met de verhuurder van de tweede locatie is nog 
onderhandeld, mede met het oog op de ontruiming en het bewaren van het archief. De beide 
genoemde locaties zijn in verslagperiode 2 ontruimd. Het archief dat bewaard moet blijven is 
inmiddels met hulp van de bestuurder van Rozij kosteloos opgeslagen op een nieuwe locatie 
aan de Terborchstraat in Zwolle. Het deel van het archief waarvan het bewaren niet aan de 
orde was, is inmiddels vernietigd. De curator heeft een certificaat (CA+) ter zake de 
vernietiging van de vertrouwelijke informatie ontvangen. 

Er werd een kopieerapparaat gehuurd. Deze overeenkomst is opgezegd. Het apparaat is door 
de verhuurder opgehaald.  

Enkele verhuurders hebben inmiddels (boedel)vorderingen ingediend. Zie 8.1 en verder. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Volgens mevrouw Regterschot ligt de oorzaak van het faillissement in het feit dat de 
vergoedingen voor de werkzaamheden in de afgelopen jaren steeds lager zijn geworden. Deze 
oorzaak zal nog nader onderzocht worden, evenals mogelijke andere oorzaken. 
In het kader van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement heeft in verslagperiode 2
 een bespreking plaatsgevonden met een afvaardiging van de Ondernemingsraad van Rozij. 

De curator heeft een hoeveelheid documentatie van de Ondernemingsraad ontvangen. Deze 
documentatie is nog niet volledig bestudeerd. Zodra het onderzoek naar de oorzaak van het 
faillissement is afgerond, zal de curator hiervan verslag doen. 

Getracht wordt het onderzoek naar de documentatie van de Ondernemingsraad tijdens de 
komende verslagperiode af te ronden. 

Verslag 10 - 5 april 2017: Uit de documentatie van de Ondernemingsraad is niet gebleken van 
onregelmatigheden ten aanzien van de oorzaak van het faillissement noch van aanwijzingen 
voor onbehoorlijk bestuur. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren 38 personen in dienst van Rozij Werk.
 
De salarissen zijn betaald tot en met oktober 2014.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In 2013 waren eveneens 38 mensen in dienst van Rozij. 

2.3 Datum ontslagaanzegging

De werknemers van gefailleerde zijn op 26 november 2014 door de curator ontslagen.
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2.4 Werkzaamheden

Op 24 november 2014 heeft de curator van de rechter-commissaris toestemming gekregen om 
over te gaan tot het ontslaan van het personeel.

Op 26 november 2014 heeft er een bijeenkomst met de werknemers van Rozij Werk 
plaatsgevonden tezamen met het UWV en een vertegenwoordiger van de vakbond AbvaKabo. 
 De werknemers is mondeling ontslag aangezegd. Dat ontslag is per brief van 26 november 
2014 bevestigd aan deze werknemers. De brieven zijn uitgedeeld aan de werknemers nadat 
zij ieder voor ontvangst van de brief hadden getekend. De werknemers zijn gewezen op de 
mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechter-commissaris en de 
termijn waarbinnen dat dient te geschieden.

Tijdens de bijeenkomst zijn vragen van de werknemers beantwoord. Het UWV heeft informatie 
gegeven over de rechten van de werknemers op grond van de loongarantieregeling. Mr. 
Kriekaart heeft de tijd en de plaats geregeld voor het invullen van de nodige formulieren. 

Na afloop zijn door de curator en mr. Kriekaart individuele vragen van werknemers 
beantwoord.

De vakbonden zijn tevoren geïnformeerd over het ontslag, zulks op grond van de Wet Melding 
Collectief Ontslag.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

De werkzaamheden hebben bestaan uit het zo gunstig mogelijk beëindigen van de 
huurovereenkomsten. 

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In de diverse locaties bevindt zich een inventaris. Het gaat om bescheiden 
kantoorinventarissen. De inventarissen zijn getaxeerd door Troostwijk. 
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Een tweetal laptops, een printer en twee Blackberries zijn verkocht voor een bedrag ad € 
550,00 incl. btw. 

Een zogenaamde ABC-kist (studiemateriaal met betrekking tot autisme) is verkocht voor een 
bedrag ad € 700,00 incl. btw. 

De kantoorinventaris waaronder de resterende (computer)apparatuur is verkocht voor een 
bedrag ad € 13.068,00 incl. btw aan Regoed B.V. Onderdeel van de overeenkomst met 
Regoed B.V. was voorts dat zij zou zorgdragen voor vernietiging van ongeveer twaalf kubieke 
meter aan  vertrouwelijke dossiers en archieven. Een en ander is inmiddels afgerond. De 
curator heeft een certificaat (CA+) ter zake ontvangen. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een voorrecht aangaande de bodemzaken.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Mr. Kriekaart heeft de taxatie van de inventarissen geregeld. 
De roerende zaken zijn in verslagperiode 2 verkocht en overgedragen. Een kantoorgenoot van 
de curator heeft contacten onderhouden met diverse gegadigden, de koopovereenkomsten 
opgesteld en overleg gevoerd met de rechter-commissaris. Voorts is aandacht besteed aan de 
vertrouwelijke dossiers en de wijze van vernietiging hiervan. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er zijn geen voorraden. 

Per 25 november 2014 waren er nog niet gefactureerde werkzaamheden voor een bedrag van 
€ 287.000,-. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De niet gefactureerde werkzaamheden zijn door de werknemers van Rozij gefactureerd. Het 
gaat hoofdzakelijk om werkzaamheden die in opdracht van het UWV als opdrachtgever zijn 
verricht, zowel voor als tijdens de surseance alsook enkele dagen na faillissementsdatum (ter 
afronding). 
 
De vorderingen zullen geïncasseerd worden. Het UWV betaalt eerst nadat de in gefactureerde 
bedragen begrepen werkzaamheden zijn goedgekeurd. Zie nader onder 4.1 en verder. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Een boedelbijdrage is niet van toepassing nu er geen voorraden zijn en het onderhanden werk 
niet verkocht en overgedragen, maar gefactureerd is.
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Met behulp van de administratie is het nog te factureren werk in kaart gebracht. 
Met mevrouw Regterschot hebben diverse overleggen plaatsgevonden ter zake de facturering 
van het onderhanden werk. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde had know how, dossiers en een klantenbestand alsmede opdrachten van de 
gemeente Lelystad en Zwolle. Een deel van de know how, de dossiers en het klantenbestand 
is verkocht aan Refrisk B.V., te weten dat deel dat betrekking heeft op de cliënten die Refrisk 
zal gaan bedienen. Ook de opdracht van de gemeente Lelystad is verkocht aan Refrisk B.V. 
De koopprijs voor deze activa bedraagt 
€ 4.000,- exclusief BTW. Deze koopprijs is ontvangen en op de boedelrekening bijgeschreven. 

Het andere deel van de know how, de dossiers en het klantenbestand is verkocht en 
overgedragen aan de Stichting Jobstap, te weten dat deel dat betrekking heeft op de cliënten 
die door Jobstap bediend zullen gaan worden. Aan Jobstap zijn tevens de domeinnamen, 
website, de portefeuille met de opdrachten van de gemeente Zwolle en de portefeuille met 
commerciële opdrachten (de bedrijven) verkocht. De koopprijs voor deze activa bedraagt 
€ 9.000,- exclusief BTW. De koopprijs is op de boedelrekening ontvangen. Eind december 
2014 heeft Jobstap nog een aanvullende koopsom betaald aan de boedel ad € 1.000,- 
exclusief BTW ter zake de indeplaatsstelling met betrekking tot de opdracht van de gemeente 
Zwolle. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De verkoop van de activa aan Refrisk heeft € 4.000,- opgebracht, die aan Jobstap 
€ 10.000,-.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De verkoop van de activa als vermeld onder 3.12 en 3.13 heeft veel tijd gekost. In 6.3 wordt 
daar nader op ingegaan. 
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per 25 november 2014 bedroeg het saldo van de openstaande vorderingen op debiteuren 
€ 258.000,-. Een deel van de vorderingen is dubieus. Daar zal nader onderzoek naar gedaan 
worden. 

Na faillietverklaring heeft Rozij het onderhanden werk uitgefactureerd (zie 3.10 en verder). Het 
gaat om een bedrag van ongeveer € 287.000,-. Tijdens de derde verslagperiode is de incasso 
ter hand genomen. De incasso zal tijdens de komende verslagperiodes gecontinueerd worden. 

Ten tijde van het opmaken van het vijfde verslag heeft Rozij nog € 97.672,35 te vorderen van 
het UWV en nog € 7.179,42 van andere debiteuren. Zowel met het UWV als met de overige 
debiteuren wordt thans inhoudelijk gediscussieerd over de juistheid van de vorderingen. 

Er heeft een bespreking met het UWV plaatsgevonden over de nog openstaande posten. Naar 
aanleiding van deze bespreking heeft een medewerker van de curator nadere acties 
ondernomen om de vorderingen beter te onderbouwen en ter zake een aantal vorderingen 
creditfacturen te zenden. Nadien is het van de kant van het UWV stil gebleven. De reden 
daarvoor is gelegen in het feit dat de beslissingsbevoegde vertegenwoordiger van het UWV 
wegens ziekte lange tijd afwezig is. De medewerker van de curator zal de voortgang op dit 
punt in de gaten houden en het UWV zo nodig een rappel sturen. 

Tijdens de afgelopen verslagperiode heeft een medewerker contact gezocht met het UWV. 
Gebleken is dat de betreffende vertegenwoordiger van het UWV nog steeds wegens ziekte 
afwezig is. Er is gevraagd naar een vervangende vertegenwoordiger binnen het UWV. Hierop 
is nog geen reactie gekomen. De medewerker van de curator houdt een vinger aan de pols. 

Inmiddels is een vervanger binnen het UWV opgestaan die de taken van de eerdere 
vertegenwoordiger van het UWV heeft overgenomen. De contacten met de vervanger lopen 
goed. 

Tijdens de afgelopen verslagperiode heeft het UWV diverse facturen voldaan aan de boedel. 

Verslag 11 - 5 juli 2017: 
Tijdens de afgelopen verslagperiode is op de boedelrekening een betaling van een pré-
faillissementsdebiteur ontvangen.

Voorts is uit het boekenonderzoek naar voren gekomen dat gefailleerde enkele jaren voor 
faillissement twee geldleningen had verstrekt aan twee opdrachtgevers. Een van deze 
opdrachtgevers is jaren geleden in staat van faillissement verklaard. Het faillissement van 
deze vennootschap is reeds opgeheven bij gebrek aan baten. 

Ter zaken de vordering uit geldlening op de tweede debiteur heeft een medewerker van de 
curator informatie opgevraagd bij de bestuurder. Kort voor het verschijnen van dit verslag is de 
informatie ontvangen. De komende verslagperiode zal beoordeeld worden in hoeverre de 
vordering nog geïncasseerd kan worden. 
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Verslag 12 - 5 oktober 2017:
Tijdens verslagperiode 12 is op de boedelrekening een betaling van een pré-
faillissementsdebiteur ter zake de lening ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 6.000.

Verslag 13 - 5 januari 2018:
De debiteurenincasso is afgerond. 

4.2 Opbrengst

De vorderingen op debiteuren zijn niet verkocht, zodat geen sprake is van verkoopopbrengst. 
De debiteuren hebben ongeveer € 240.000,- betaald tijdens de surseance periode en tijdens 
de beginperiode van het faillissement. Deze bedragen zijn binnengekomen op de bij Rozij 
reeds vóór faillissement in gebruik zijnde bankrekening. De daarop binnengekomen bedragen 
zijn overgeheveld naar de boedelrekening en zijn begrepen in het bedrag ad € 343.234,- als 
vermeld in het financieel verslag. Per faillissementsdatum stond er reeds een creditsaldo van 
ongeveer € 100.000,-.

In verslagperiode 2 is door debiteuren van Rozij een bedrag ad € 392.358,46 voldaan op de 
bankrekening van Rozij. De bank heeft dit bedrag in twee tranches overgeboekt naar de 
boedelrekening. Voorts heeft een debiteur een bedrag van € 847,00 rechtstreeks op de 
boedelrekening voldaan. 

Tijdens de derde verslagperiode hebben debiteuren (exclusief het UWV)  in totaal € 18.470,23 
rechtstreeks op de boedelrekening voldaan. Door het UWV is tijdens deze verslagperiode een 
bedrag ad € 2.051,13 op de bankrekening van Rozij voldaan. De bank heeft dat bedrag 
overgeboekt naar de boedelrekening. 

Tijdens de vierde verslagperiode is door debiteuren € 4.684,76 op de rekening van Rozij 
voldaan. Dit bedrag is op 18 augustus 2015 door de bank overgemaakt naar de 
boedelrekening. 

Tijdens de vijfde verslagperiode is de incasso  gecontinueerd en heeft een bespreking met het 
UWV plaatsgevonden teneinde tot een regeling te komen met betrekking tot de nog onbetaald 
gebleven facturen van Rozij aan het UWV. Zoals hiervoor is opgemerkt, wordt met het UWV 
inhoudelijk gediscussieerd over de juistheid van de facturen van Rozij. 

In de zesde verslagperiode zijn geen betalingen van het UWV ontvangen. Hier wordt verder 
verwezen naar het onderdeel: Omvang debiteuren.

Tijdens de zevende verslagperiode is één betaling van het UWV ontvangen ten bedrage van € 
2.030,98. Dit bedrag is door het UWV overgemaakt op de rekening van Rozij en zal de 
komende verslagperiode worden overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

Tijdens de achtste verslagperiode is voornoemde betaling van het UWV overgemaakt naar de 
faillissementsrekening. 

Voorts heeft de voornoemde vervanger toegezegd dat door het UWV nog € 23.390,68 zal 
worden overgemaakt. Er zal op worden toegezien dat genoemd bedrag wordt ontvangen.

Ten aanzien van de daarna nog resterende vordering op het UWV zal nader overleg 
plaatsvinden. 
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Tijdens de negende verslagperiode heeft het UWV in totaal € 39.342,72 overgemaakt naar de 
boedelrekening. Er vindt thans nog discussie plaats over een bedrag van ongeveer € 6.000,-.

Verslag 10 - 5 april 2017: Het UWV heeft tijdens de afgelopen verslagperiode nog € 3.539,25 
op de boedelrekening voldaan. 

Verslag 11 - 5 juli 2017: 
Tijdens de afgelopen verslagperiode is op de boedelrekening een bedrag ad € 92,97 
ontvangen van een pré-faillissementsdebiteur.

Verslag 12 - 5 oktober 2017: 
Tijdens de afgelopen verslagperiode is op de boedelrekening een bedrag ad € 6.000,- 
ontvangen van een pré-faillissementsdebiteur.

4.3 Boedelbijdrage

Nu de vorderingen niet verkocht zijn is een boedelbijdrage niet van toepassing.

Nu de vorderingen niet verpand zijn, is een boedelbijdrage niet van toepassing. 

4.4 Werkzaamheden

Het onderzoek naar de nog te factureren werkzaamheden en de openstaande vorderingen op 
debiteuren heeft de nodige tijd gekost. Ook is er overleg geweest met het UWV over de 
betaling van de openstaande vorderingen. In verslagperiode 2 heeft overleg plaatsgevonden 
met de Rabobank ter zake de binnengekomen bedragen en de overboeking naar de 
faillissementsrekening. 

Tijdens de derde verslagperiode hebben kantoorgenoten van de curator overleg gevoerd met 
vertegenwoordigers van het UWV in verband met de nog onbetaalde facturen. Gebleken is dat 
het UWV meent dat bepaalde facturen onjuist zijn, dat sommige facturen al betaald zijn en dat 
enkele facturen onbekend zijn. 

Tijdens de vijfde verslagperiode heeft wederom een bespreking ten kantore van het UWV 
plaatsgevonden over de openstaande vorderingen op het UWV. 

Een medewerker van de curator heeft naar aanleiding van de hiervoor genoemde bespreking 
diverse acties ondernomen jegens het UWV om tot een oplossing met het UWV te komen. 
Wegens ziekte van de beslissingsbevoegde vertegenwoordiger van het UWV is het UWV nog 
niet tot betaling dan wel verdere discussie overgegaan. 

Er is aan het UWV gevraagd om een nieuwe contactpersoon in verband met langdurige ziekte 
van de huidige beslissingsbevoegde vertegenwoordiger. 

Er heeft de afgelopen verslagperiode veelvuldig overleg plaatsgevonden met het UWV. 

Ook tijdens de negende verslagperiode heeft overleg met het UWV plaatsgehad. 
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Verslag 10 - 5 april 2017: Er heeft discussie met het UWV plaatsgevonden over enkele 
onbetaalde facturen. 

Verslag 11- 5 juli 2017:
Er heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder over een verstrekte geldlening. Informatie 
hierover is ontvangen en moet nog worden bestudeerd. 

De leningnemer is aangesproken tot betaling. Betaling is daarna gevolgd. 

Verslag 13 - 5 januari 2018: De debiteurenincasso is voltooid.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen bank die een vordering heeft op Rozij. Rozij was creditklant bij de Rabobank 
IJsseldelta U.A. te Zwolle.

5.2 Leasecontracten

Er is een leasecontract met betrekking tot een automobiel van het merk Kia. Het betreft 
operational lease; het voertuig is eigendom van de leasemaatschappij. De auto is afgegeven. 
De leasemaatschappij heeft een vordering ter verificatie ingediend. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden aan derden afgegeven. 

5.4 Separatistenpositie

Van een separatistpositie is geen sprake.

5.5 Boedelbijdragen

Boedelbijdragen zijn niet van toepassing nu geen activa ten behoeve van een 
zekerheidsgerechtigde verkocht zijn

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Met rechten van derden wordt rekening gehouden. Er zijn tot heden – naast aanspraken op 
het kopieer apparaat (zie 1.6) en de auto (zie 5.2) - enkele schuldeisers die een 
eigendomsvoorbehoud claimen. De betreffende zaken zijn niet aangetroffen. 

5.7 Retentierechten

Retentierechten zijn niet ingeroepen.
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5.8 Reclamerechten

Reclamerechten zijn niet ingeroepen. 

5.9 Werkzaamheden

De werkzaamheden op dit onderdeel zijn tot heden beperkt gebleven. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de onderneming is niet voortgezet. Dit was niet mogelijk gelet op het te 
verwachten liquiditeitstekort en de onzekere omzet (zie 1.1). 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Onderzocht is of een voortzetting van de activiteiten in surseance van betaling verantwoord 
was. Dit bleek niet het geval te zijn.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

Van een doorstart is geen sprake. De activiteiten zijn niet verkocht aan een gegadigde die met 
de activa de activiteiten voortzet. 

Onderzocht is of de opdrachten van derden aan een gegadigde verkocht konden worden. 
Daartoe zijn de opdrachten onderzocht en geanalyseerd. 

Gebleken is dat de opdrachten van het UWV 90 tot 95% van de opdrachten 
vertegenwoordigen.  Daarom is kort na de verlening van de surseance uitgebreid gesproken 
met functionarissen van het UWV. Het UWV deelde mede dat zij alle opdrachten per 
faillissementsdatum zou beëindigen. Zij kon dat op grond van bepalingen in de 
overeenkomsten die Rozij met het UWV heeft gesloten. Overdracht van de (rechten uit de) 
overeenkomsten van opdracht door de boedel was daardoor uitgesloten. 

Het UWV hechtte waarde aan een goede voortzetting van de uit de opdrachten voortvloeiende 
werkzaamheden door andere partijen dan Rozij, gelet op de maatschappelijke gevolgen voor 
de ongeveer 700 jongeren die van de ene op de andere dag zonder coach en begeleiding 
zouden komen te verkeren. Het UWV verzocht de curator partijen te zoeken aan welke het 
UWV opnieuw opdrachten zou kunnen verstrekken met betrekking tot de cliënten van Rozij. 
Het zou moeten gaan om partijen die een erkenning hebben van het UWV en die ook 
overigens de goedkeuring van het UWV zouden kunnen verkrijgen.

Het UWV heeft meteen reeds besloten om aangaande de opdrachten tot arbeidsintegratie die 
door haar aan Rozij waren verleend, nieuwe opdrachten aan drie andere partijen te verlenen. 
Het UWV heeft zich daartoe verplicht. Aldus bleven over de ongeveer 280 opdrachten tot 
coaching (zogenaamde PO opdrachten). Daar moest een oplossing voor gevonden worden.

Van de zijde van de boedel is aan het UWV aangegeven dat de curator bereid was partijen te 
zoeken aan welke het UWV opnieuw PO opdrachten zou kunnen geven, als het UWV rekening 
zou houden met de belangen van de boedel als het gaat om de betaling van de openstaande 
facturen ter zake verrichte werkzaamheden en de nog te factureren werkzaamheden. 
Gevreesd werd dat het UWV niet meer bereid zou zijn om te betalen, stellende dat zij door het 
faillissement schade heeft geleden. Die schade zou kunnen bestaan uit het besteden van tijd 
aan het intrekken en opnieuw verstrekken van opdrachten en het opnieuw moeten betalen van 
de vergoedingen die aan de opdrachten bij de nieuwe partijen verbonden zouden zijn. De 
nieuwe partijen werken immers niet voor niets als zij opdrachten met betrekking tot de 700 
door Rozij bediende jongeren verkrijgen.

Het UWV bleek bereid te zijn om de openstaande facturen te betalen (na goedkeuring van de 
gewerkte uren en de verrichte werkzaamheden) als er een haar conveniërende oplossing 
gevonden zou worden. Het UWV wenste dat de curator minstens twee partijen zou aandragen. 

Er is met diverse voor het UWV acceptabele partijen gesproken. Partijen die niet acceptabel 
waren voor het UWV vielen meteen af. Uiteindelijk bleven Refrisk B.V. en de Stichting Jobstap 
over. Voordeel van deze twee partijen was dat een gemakkelijke verdeling van het gebied en 
de daarin woonachtige cliënten van Rozij kon plaatsvinden.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De koopprijzen voor de activa als vermeld in 3.12 zijn een resultante van onderhandelingen. 
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6.6 Doorstart: Opbrengst

De opbrengst van de activa bedraagt € 14.000,- (€ 10.000,- plus € 4.000,-).

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Omdat op de betreffende activa geen zekerheidsrechten rustten, is een boedelbijdrage niet 
van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Aan de – voor het UWV acceptabele – gegadigden zijn de voorwaarden voor 
onderhandelingen en een geheimhoudingsverklaring gezonden. Na ontvangst van de 
getekende voorwaarden en de geheimhoudingsverklaring is informatie aan de gegadigden 
verstrekt. Uiteindelijk is met twee partijen verder onderhandeld, te weten Refrisk en Jobstap. 
Met andere gegadigden en een derde bieder zijn geen onderhandelingen gevoerd. De 
biedingen van Refrisk en Jobstap waren redelijk en haast was geboden omdat snel een 
oplossing voor de 700 cliënten gevonden moest worden en snel duidelijk moest zijn wie deze 
700 cliënten weer zou gaan bedienen. De druk was groot.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is voornemens hieraan tijdens de komende verslagperiodes de nodige aandacht te 
besteden. 

De curator wenst de komende verslagperiode een externe accountant opdracht te geven de 
boekhouding aan een  onderzoek te onderwerpen in combinatie met een onderzoek naar de 
oorzaken van het faillissement alsook naar eventuele onrechtmatige/paulianeueze 
handelingen. De curator zal de rechter-commissaris hiervoor toestemming vragen. 

De afgelopen verslagperiode is de rechter-commissaris toestemming gevraagd een externe 
deskundige opdracht te geven voor onderzoek naar de administratie. De deskundige zal na 
verkregen toestemming aanvangen met het onderzoek.

De externe deskundige heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek. Het onderzoek is 
echter nog niet afgerond. Naar verwachting zal in het volgende verslag nadere informatie 
verstrekt kunnen worden. 

Gebleken is dat het onderzoek nog niet is afgerond. De curator zal aandringen op een 
spoedige afronding. 

Verslag 10 - 5 april 2017: Kort voor het verschijnen van het onderhavige openbaar verslag 
heeft de curator de resultaten van het boekenonderzoek ontvangen. Het rapport dient nog te 
worden bestudeerd. Dit zal tijdens de komende verslagperiode plaatsvinden. De rechter-
commissaris zal hiervan op de hoogte gehouden worden. 
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Verslag 11 - 5 juli 2017:
Uit het boekenonderzoek zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen. Aan de 
administratieplicht is voldaan. 

Wel is in het boekenonderzoek geconstateerd dat gefailleerde twee geldleningen heeft 
verstrekt aan twee opdrachtgevers. In het onderdeel Debiteuren wordt hieraan aandacht 
geschonken. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekeningen zijn niet door Rozij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Hiertoe lijkt 
voor Rozij echter ook geen verplichting te bestaan gelet op art. 2:300 jo art. 2:360 lid 3 jo. art. 
2:396 lid 1 onder b BW. De in deze artikelen bepaalde omzetdrempel werd door Rozij niet 
behaald. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De curator is voornemens hieraan tijdens de komende verslagperiodes de nodige aandacht te 
besteden.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator is voornemens hieraan tijdens de komende verslagperiodes de nodige aandacht te 
besteden.

Een en ander zal aan de orde komen in combinatie met het door een externe accountant uit te 
voeren onderzoek naar de boekhouding. 

Zie onder: Boekhoudplicht

Verslag 11 - 5 juli 2017: 
Er zijn geen aanwijzingen die duiden op onbehoorlijk bestuur. De curator beschouwt dit 
onderdeel als afgerond. 

7.6 Paulianeus handelen

De curator is voornemens hieraan tijdens de komende verslagperiodes de nodige aandacht te 
besteden.

Een en ander zal aan de orde komen in combinatie met het door een externe accountant uit te 
voeren onderzoek naar de boekhouding. 

Zie onder: Boekhoudplicht
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Verslag 11 - 5 juli 2017: 
Er zijn tijdens het boekenonderzoek geen paulianeuze handelingen geconstateerd. 

7.7 Werkzaamheden

In de komende verslagperiodes dienen de overige bovenstaande onderdelen onderzocht te 
worden. 

De curator zal de komende verslagperiode - na verkregen toestemming van de rechter-
commissaris - onderzoek laten doen naar enkele rechtmatigheidsvraagstukken. 

De afgelopen verslagperiode is de rechter-commissaris toestemming gevraagd een externe 
deskundige opdracht te geven voor onderzoek naar de administratie. De deskundige zal na 
verkregen toestemming aanvangen met het onderzoek.

Met de externe deskundige heeft overleg plaatsgevonden over de wijze van onderzoek. 

Verslag 10 - 5 april 2017: De curator heeft de resultaten van het boekenonderzoek ontvangen. 

Verslag 11 - 5 juli 2017: 
De curator heeft de resultaten van het boekenonderzoek bestudeerd en naar aanleiding 
daarvan nog enkele gegevens opgevraagd bij de bestuurder ter zake een verstrekte 
geldlening. De komende verslagperiode zal beoordeeld worden in hoeverre die vordering uit 
geldlening nog geïncasseerd kan worden. 

Verslag 12 - 5 oktober 2017: De geldlening is tijdens het twaalfde verslagperiode 
geïncasseerd. 
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De curator heeft tijdens de surseance Luesink Belastingadviseurs ingeschakeld teneinde 
onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van een kostendekkende exploitatie (zie onder 
meer 1.1). De kosten hiervan bedroegen € 1.459,26 incl. btw. De facturen ter zake zijn 
inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris vanaf de boedelrekening betaald. 

Voorts zijn beperkte kosten gemaakt om afronding van de werkzaamheden en facturatie aan 
de opdrachtgevers te verzorgen, bestaande uit kosten voor de internetaansluiting, telefoon, 
etc. De door de boedel in dit verband reeds betaalde kosten bedragen € 1.044,05. Hiernaast 
heeft de boedel nog € 242,00 besteed aan vernietiging van een klein archief dat extern was 
opgeslagen. 

Tot en met de vijfde verslagperiode zijn er 5 boedelvorderingen ingediend ter zake huur ter 
hoogte van in totaal € 4.064,32. Van één van deze vorderingen dient de hoogte nog te worden 
bepaald.  Mogelijk zullen nog meer boedelvorderingen ter zake huur worden ingediend.

 Door het UWV zijn (aangepaste) boedelvorderingen ingediend in totaal ten bedrage van 
€ 447.203,86 ter zake loonvorderingen ex art. 66 lid 1 WW, premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 
WW en pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW. 
 
Verwezen wordt naar het als bijlage 1 bij dit verslag gevoegde overzicht van ingediende, nog 
niet erkende boedelvorderingen.

Tijdens de afgelopen verslagperiode heeft de curator een salarisbeschikking van de rechtbank 
gekregen naar aanleiding waarvan een bedrag ad € 74.663,05 incl. btw is opgenomen. 

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen 
wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Door de fiscus zijn preferente vorderingen ingediend ter zake loonheffingen en omzetbelasting 
ter hoogte van in totaal € 483.308,-. Verwezen wordt naar het als bijlage 2 bij dit verslag 
gevoegde overzicht van ingediende, voorlopig erkende preferente schuldvorderingen. 

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen 
wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
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8.3 Pref. vord. van het UWV

In de derde verslagperiode zijn door het UWV preferente vorderingen ingediend ter hoogte van 
€ 152.223,53. Verwezen wordt naar bijlage 2.   

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen 
wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.4 Andere pref. crediteuren

Door meerdere werknemers zijn vorderingen ingediend ter zake achterstallig salaris. Verwezen 
wordt naar het als bijlage 2 bij dit verslag gevoegde overzicht van ingediende, voorlopig 
erkende preferente schuldvorderingen. 

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen 
wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Tijdens de negende verslagperiode is door een crediteur een preferente vordering ingediend. 
Deze vordering was nog bekend niet bij de curator. De vordering is geplaatst op de lijst van 
voorlopig erkende preferente schuldvorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Door schuldeisers zijn inmiddels 49 concurrente schuldvorderingen ingediend ter hoogte van in 
totaal € 95.851,84. Verwezen wordt naar het als bijlage 3 bij dit verslag gevoegde overzicht 
van ingediende, voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen 
wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Tijdens de negende verslagperiode is de vordering van een crediteur op de lijst van voorlopig 
betwiste vorderingen geplaatst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie 8.5.
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Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen 
wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Bij de huidige stand van de boedel lijkt een vereenvoudigde afwikkeling tot de mogelijkheden 
te behoren.   

Verslag 12 - 5 oktober 2017: Gelet op het gerealiseerde boedelactief zal thans aangestuurd 
worden op een vereenvoudigde afwikkeling. De curator zal de preferente vorderingen de 
komende verslagperiode aan een nader onderzoek onderwerpen. 

8.8 Werkzaamheden

De crediteuren zijn aangeschreven. De verwerking van ingediende vorderingen vindt plaats.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen.
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Verslag 12 - 5 oktober 2017: De curator zal de preferente vorderingen aan een nadere 
beoordeling onderwerpen zodat vervolgens kan worden afgewikkeld op basis van art. 137a Fw 
e.v. 

Verslag 13 - 5 januari 2018: Het faillissement is gereed voor afwikkeling. De fase van 
afwikkeling zal thans in gang worden gezet. 

10.2 Plan van aanpak

Er zal worden voortgegaan met de incasso van de vorderingen op het UWV en overige 
debiteuren. De in 7 vermelde onderdelen alsmede de oorzaak van het faillissement moeten 
nog onderzocht worden.

De curator zal het onderzoek naar de rechtmatigheidsvraagstukken in gang zetten en 
voortgaan met de incasso van de vorderingen op het UWV.

De curator onderhoudt contact met de ingeschakelde externe deskundige. Voorts worden de 
contacten met het UWV gecontinueerd. 

De curator verwijst op dit punt naar het vorige verslag. 

Verslag 10 - 5 april 2017: De resultaten van het boekenonderzoek zullen de komende 
verslagperiode worden bestudeerd. Een en ander staat aan afwikkeling nog in de weg. 

Verslag 11 - 5 juli 2017:
Onderzocht zal worden in hoeverre een als gevolg van het boekenonderzoek aangetroffen 
vordering uit hoofde van geldlening nog kan worden geïncasseerd. Een en ander staat aan 
afwikkeling nog in de weg. 

Verslag 12 - 5 oktober 2017: De preferente vorderingen zullen worden beoordeeld. 

Verslag 13 - 5 januari 2018: De curator zal de afwikkeling in gang zetten. 

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag is geagendeerd voor 5 april 2016.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 5 juli 2016.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 5 oktober 2016.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 5 januari 2017.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 5 april 2017.
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Verslag 10 - 5 april 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 5 juli 2017.

Verslag 11 - 5 juli 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 5 oktober 2017.

Verslag 12- 5 oktober 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 5 januari 2018.

Verslag 13 - 5 januari 2018: Het volgende verslag is geagendeerd voor 5 april 2018.

10.4 Werkzaamheden

Zie 10.2

Zie 10.2
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