
 

 
 

Statement TCP Solutions naar aanleiding van publicaties in de media over financiële 
situatie (update)  

Amsterdam, 20 augustus 2019 

 
 
In de media zijn recent berichten verschenen over de financiële situatie van TCP 
Solutions. Concrete aanleiding hiervoor is een betalingsachterstand bij TCP Direct, 
één van onze werkmaatschappijen.  

Ten onrechte wordt in de media hieraan de conclusie verbonden dat TCP Solutions 
in financiële problemen verkeert. TCP Solutions is een financieel gezonde 
onderneming, die het boekjaar 2018 en de eerste twee kwartalen van 2019 met een 
positief resultaat heeft afgesloten.  

Wel is het zo dat voor TCP Direct surseance van betaling is gevraagd en verleend 
door de rechtbank van Amsterdam. Samen met de bewindvoerder zoeken we naar 
een oplossing voor de ontstane situatie, waarbij het onze doelstelling is dat alle 
schuldeisers volledig betaald worden. Schuldeisers ontvangen in week 34 schriftelijk 
bericht van de bewindvoerder over de indiening van hun vordering en het verdere 
verloop van de surseance. 

De reden voor de betalingsachterstand bij TCP Direct is dat onze kredietverstrekker 
zich plotseling en onverwacht heeft teruggetrokken. Als gevolg daarvan is de cash 
flow positie van TCP Direct onder druk gekomen. Hiervoor zoeken we een oplossing 
en zijn we in overleg met kredietverstrekkers en andere marktpartijen.  

Helemaal los van de situatie bij TCP Direct, is TCP in afwachting van betaling van 
een grote klant. Het gaat om een bedrag van ruim 7 miljoen euro aan openstaande 
facturen. Eerder dit jaar hebben we hierover een rechtszaak gevoerd, die door TCP 
is gewonnen. Met onze juridisch adviseurs bekijken we hoe we het nog openstaande 
bedrag kunnen innen.    

TCP, met hoofdkantoor in Engeland, heeft internationale expertise inzake 
contractering en verloning voor werkgevers, bureaus, flexwerkers en freelancers. We 
zijn actief in 12 Europese landen. In Nederland levert TCP een combinatie van 
broker-activiteiten alsmede payroll-activiteiten.  
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Voor vragen kunt u contact opnemen met Frits Hendrikx, woordvoerder.  
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