Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
11-01-2021
F.01/19/413
NL:TZ:0000124133:F001
17-12-2019

R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr F.P.G. Dix

Algemene gegevens
Naam onderneming
Trend Zorg Eindhoven B.V.

13-01-2020
1

Gegevens onderneming
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Statutaire naam: Trend Zorg Eindhoven B.V.
Statutaire zetel: Veldhoven
Eerste inschrijving handelsregister: 30-10-2013
Datum akte van oprichting: 29-10-2013
Datum akte laatste statutenw ijziging: 08-11-2017
Geplaatst kapitaal: EUR 3.550,00
Gestort kapitaal: EUR 3.550,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op
19-11-2019.
Handelsnamen: Trend Zorg, Trend Zorg Eindhoven B.V.
Startdatum onderneming: 29-10-2013

13-01-2020
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 88103 - Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten.

Financiële gegevens

13-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 914.949,00

€ -10.155,00

€ 525.677,00

2017

€ 829.372,00

€ -97.549,00

€ 314.157,00

2016

€ 1.223.473,00

€ 9.736,00

€ 424.897,00

Toelichting financiële gegevens
Gegevens uit jaarrekeningen 2018 en 2017.

13-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

13-01-2020
1

Toelichting
Blijkens gegevens KvK.

Boedelsaldo
€ 30.211,00

13-01-2020
1

Toelichting
In dit bedrag zit nog een gedeelte w aarop de (pretens) pandhouder
aanspraak op maakt. Hierover heeft de curator afspraken gemaakt met de
(pretens) pandhouder.
€ 31.207,93

14-07-2020
2

Toelichting
Inmiddels heeft de curator een afspraak gemaakt met de pandhouder en
overige betrokkenen. Zie ook hierna.
€ 17.211,78

Verslagperiode

11-01-2021
3

Verslagperiode
van
17-12-2019

13-01-2020
1

t/m
12-1-2020
van
13-1-2020

14-07-2020
2

t/m
12-7-2020
van
13-7-2020

11-01-2021
3

t/m
11-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

58 uur 36 min

2

57 uur 0 min

3

19 uur 56 min

totaal

135 uur 32 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatie , doorstart, crediteuren aanschrijven en plaatsen op de
crediteurenlijsten

13-01-2020
1

Overleg curator met de advocaat pandhouder en Trendzorg Holding inzake
verpanding en verrekening. Eerste bestudering van de administratie en
overige veiliggestelde data.

14-07-2020
2

Afgelopen verslagperiode heeft de curator alle w erkzaamheden afgerond en
zal hij thans overgaan tot afw ikkeling van het faillissement. Onderhavig
verslag betreft aldus een eind verslag.

11-01-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van Trend Zorg Eindhoven B.V. zijn volledig in handen van Trend
Zorg Holding B.V. Enig aandeelhouder van de holding is de Stichting
Administratiekantoor Trend Zorg Holding. De heren R.H.W . Kitzen en J.H.W .P.
Verhappen zijn middels de holding bestuurders van gefailleerde.

13-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

13-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Na faillissement beschikte gefailleerde enkel nog over een brand- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze zijn per 1 januari 2020 niet
gestand gedaan door de curator.

13-01-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde verschillende w oningen en bedrijfsruimtes. De huren zijn
door de curator ex art. 39 Fw opgezegd. Met het oog op de doorstart (zie hfd
6) zal nog nadere afstemming met de verhuurders plaatsvinden over de
beëindigingsdata van de huurovereenkomsten.

13-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bestuurder Kitzen verklaarde de curator dat gefailleerde voor haar inkomsten
voor het overgrote deel afhankelijk w as van (W MO-)beschikkingen die de
gemeente Eindhoven aan gefailleerde verstrekte teneinde de zorg voor de
patiënten te bew erkstelligen. De gemeente zou in 2019 budgetplafonds
hebben ingevoerd op grond w aarvan gefailleerde te w einig inkomsten kreeg
om de zorg kostendekkend aan te bieden. De personeelskosten en de
huisvestingskosten w aren te hoog. Verder kunnen de patiënten volgens de
bestuurder van het ene op het andere moment besluiten om bij een andere
zorgaanbieder zorg af te nemen, w aardoor de inkomstenpositie van
gefailleerde onzeker w as.

13-01-2020
1

Op 29 oktober 2019 heeft het bestuur de gemeente Eindhoven bericht en
geïnformeerd dat intern geconcludeerd w as dat op basis van de inkomsten en
kosten er ook in 2020 maandelijks een structureel verlies zou w orden geleden.
Een oplossing in de zin van een externe financiering zou niet haalbaar w orden
geacht. Enige mogelijk optie zou een doorstart zijn, al dan niet ná
faillissement, aldus het bestuur. Opties buitengerechtelijk akkoord en doorstart
uit faillissement zijn voorgelegd aan de gemeente op 11 november 2019.
Uiteindelijk is op 17 december 2019 het eigen faillissement aangevraagd en
uitgesproken.
Onderzoek zijdens de curator heeft niet anders doen concluderen. De curator
heeft zijn bevindingen besproken met betreffende bestuurders.

11-01-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

13-01-2020
1

Toelichting
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten ex art. 40 Fw opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

13-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-12-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel ontslagen. De personeelsleden kunnen een
beroep doen op de loongarantieregeling van het UW V. De curator w acht de
indiening van de vordering van het UW V af.

13-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

13-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

13-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 5.099,50

Overige actief

€ 1.509,53

totaal

€ 6.609,03

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Thans is er nog een gedeelte van de inventaris w aarop een pretens pandrecht
rust onverkocht. De curator is voornemens de resterende inventaris via
openbare veiling te verkopen. Zie ook hoofdstuk 6.

13-01-2020
1

Aanvullende opbrengst is gerealiseerd door verkoop aan de doorstarter en
gedeeltelijk door middel van een veiling.

14-07-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

13-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop resterende activa.

13-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

13-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

13-01-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill en boedelbijdrage

€ 3.500,00

totaal

€ 3.500,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft een goodw ill en boedelbijdrage ontvangen in het kader van
de verkoop c.q. doorstart.

13-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

13-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vorderingen

€ 17.000,00

Vorderingen

€ 35.000,00

Vorderingen

€ 53.825,00

€ 53.925,00

€ 105.825,00

€ 60.234,00

totaal

Boedelbijdr.

€ 6.309,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde zou nog vorderingen op diverse gemeentes en instellingen
hebben ter hoogte van een bedrag van circa € 35.000. Bestuurder Verhappen
heeft zich beroepen op een pandrecht op de vorderingen. De curator is thans
aan het onderzoeken of het pandrecht rechtens is.

13-01-2020
1

Met de betrokken gemeente Veldhoven en Eindhoven heeft de curator
afgesproken dat de nog verschuldigde betalingen over de periode tot en met
31 december 2019 op de boedelrekening w orden gestort en dat de curator het
met (instemming van de pretens) pandhouder het e.e.a. afw ikkelt.
De curator heeft het merendeel van de vorderingen voor datum faillissement
geïncasseerd. Totaal ontvangen bedrag (incl. verschuldigd bedrag over de
boedelperiode) bedraagt € 62.195,-. Hiervan is een bedrag ad € 27.849,17
door betaald aan de pandhouder. Het restant is aangew end voor een
schikking met Trendzorg Holding, Trendzorg Helmond en de pandhouder.

14-07-2020
2

Het bleek dat Aben&Slag Advocaten nog doende w as met incasso van enkele
debiteuren. Gelet op de diverse regelingen met betreffende debiteuren zou
de incasso nog enige tijd in beslag nemen. De curator is in overleg getreden
met de pandhouder en met hem een aanvulling overeengekomen op de
eerdere schikking (zie voortgangsverslag 2). Hiervoor is toestemming
verkregen van de rechter-commissaris. Inmiddels heeft de curator een
aanvullend schikkingsbedrag ontvangen van € 5.000,-.

11-01-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek rechtsgeldigheid van het gepretendeerde pandrecht.

13-01-2020
1

E.e.a. is afgew ikkeld in een schikking met toestemming van de rechtercommissaris.

14-07-2020
2

Zie 4.1. Het e.e.a. is thans definitief afgew ikkeld.

11-01-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

13-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
N.v.t.

5.2 Leasecontracten
Tw ee printers van Canon. De curator w ikkelt een en ander af.

13-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Bestuurder Verhappen heeft een pretens pandrecht op de huidige en
toekomstige activa, inventaris en vorderingen op derden. De curator
onderzoekt de rechtsgeldigheid van dit pandrecht en zal een en ander conform
de uitkomst van dat onderzoek afw ikkelen.

13-01-2020
1

De curator heeft een discussie gevoerd met de pandhouder inzake de
verpanding van de vorderingen en met Trendzorg Holding en Trendzorg
Helmond inzake een verrekeningsbeding. Voorgaande is uiteindelijk geheel
geschikt met toestemming van de rechter-commissaris.

14-07-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

13-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

13-01-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

13-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

13-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek naar het pretense pandrecht van bestuurder Verhappen.

13-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de activiteiten
van gefailleerde gedurende de periode van de faillissementsdatum tot en met
31 december 2019 voortgezet in het kader van het onderzoek naar een
mogelijke doorstart. Tijdens deze periode is de zorg voor de patiënten mede in
het kader van het maatschappelijk belang dat hieraan w ordt gehecht
voortgezet.

13-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De gemeente Eindhoven heeft aangegeven de boedel te zullen voldoen over
de periode dat de zorg w erd voortgezet. Betaling heeft inmiddels
plaatsgevonden. De boedel beschikte ten tijde van de voortzetting van
activiteiten niet over enige baten w aarmee zij kosten kon voldoen. Nu de
noodzakelijke verzekeringen aanw ezig w aren tot en met 31 december 2019,
de gehuurde ruimten beschikbaar w aren en het personeel de gew enste inzet
w ilde leveren, heeft de curatoren de activiteiten gecontinueerd.

13-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft een bestuurder en het personeel op de vrijdag daags voor de
kerstvakantie gesproken en afspraken gemaakt over de continuering van de
activiteiten tot en met 31 december 2019. Separaat heeft de curator contacten
onderhouden met de gemeenten Veldhoven en Eindhoven en binnen de
mogelijkheden medew erking verleend.

13-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op de positie die de gemeente Eindhoven inneemt in het faillissement, zij
bepaalt immers met w elke zorgaanbieders zij een nieuw e overeenkomst af zal
sluiten, heeft de curator in nauw overleg met de gemeente de mogelijkheden
van een doorstart onderzocht. Indien een kandidaat-koper zich meldde bij de
curator heeft de curator dit direct afgestemd met de gemeente Eindhoven.
Uiteindelijk hebben de bestuurders van gefailleerde, als de door de gemeente
geprefereerde partij, middels Trend Zorg Veldhoven B.V. een overeenkomst
gesloten met de curator teneinde een doorstart per 1 januari 2020 te
bew erkstelligen. Het uitgangspunt 'continuering van de zorg' heeft daarbij een
belangrijke tol gespeeld.

13-01-2020
1

6.5 Verantwoording
De doorstart is tot stand gekomen in nauw overleg met de grootste
stakeholder, de gemeente Eindhoven. De rechter-commissaris heeft zijn
toestemming aan de doorstart verleend.

13-01-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 2.000,00

13-01-2020
1

Toelichting
De doorstarter heeft een bedrag van € 500,00 aan goodw ill voldaan en een
bedrag van € 1.500,00 voor de inventaris die zij heeft overgenomen. Zie ook
onderdeel 3 hiervoor.

6.7 Boedelbijdrage
€ 3.000,00

13-01-2020
1

Toelichting
De doorstarter heeft een bedrag van € 3.000,00 aan boedelbijdrage voldaan.
Zie ook onderdeel 3 hiervoor.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
W aar nodig w erk de curator mee in het overdragen van contracten en het
doorsturen van post. Van 1 januari 2020 is de doorstarter geheel
verantw oordelijk voor de continuering van de activiteiten (w aaronder het
verlenen van zorg).

13-01-2020
1

Afrekening over de doorstartperiode heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is
uiteindelijk een bedrag ad € 8.270,34 aan vergoedingen voldaan.

14-07-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderzoek dient nog plaats te vinden.

13-01-2020
1

De curator heeft n.a.v. de discussie over verrekening een eerste onderzoek
gedaan. De grootboekkaarten alsmede overige (digitale) data zijn gescand.

14-07-2020
2

De curator heeft de grootboekkaarten en bankafschriften doorgenomen
alsmede de overige veilig gestelde documentatie (met name e-mails). Op
grond van dit onderzoek heeft de curatoren enkele vragen voorgelegd aan
de bestuurder, financieel directeur en de raadsman van de Holding. De
vragen zijn beantw oord in een bespreking die de curator medio september
2020 heeft gehad. Op grond van de bestudering van de stukken en
voornoemde bespreking zijn er geen indicaties van het niet voldoen aan de
boekhoudplicht.

11-01-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar 2018
Datum deponering: 19-11-2019
Maand einde boekjaar: 12
Soort jaarstukken: Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk: 19-11-2019

13-01-2020
1

Boekjaar 2017
Datum deponering: 30-5-2018
Omvang: klein
Maand einde boekjaar: 12
Soort jaarstukken: Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk: 29-5-2018
Boekjaar 2016
Datum deponering: 20-12-2017
Omvang: klein
Maand einde boekjaar: 12
Soort jaarstukken": Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk: 14-12-2017

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

13-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onderzoek dient nog plaats te vinden.

13-01-2020
1

Voldaan.

14-07-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
De curator heeft een eerste verkennend onderzoek verricht. De curator w enst
komende verslagperiode hier nader op in te gaan.
Nee
Toelichting
Zie ook onderdeel 7.1. De curator heeft geen indicaties op grond w aarvan
een aanspraak geformuleerd zou kunnen w orden o.g.v onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

13-01-2020
1

14-07-2020
2

11-01-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-01-2020
1

Toelichting
Onderzoek dient nog plaats te vinden.
Nee

11-01-2021
3

Toelichting
De curator heeft overleg gehad inzake de rekening-courant overeenkomst
met de overige tot het concern behorende vennootschappen, meer in het
bijzonder een uitgebreid verrekeningsbeding. Deze discussie is beslecht door
middel van een schikking.
Er zijn geen indicaties voor overig paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoek dient nog plaats te vinden.

13-01-2020
1

Zie hiervoor.

14-07-2020
2

De curator meent zelfstandig geen vorderingsrecht te hebben jegen het
bestuur. Zie in dit kader ook de genoemde data in onderdeel 1.5.

11-01-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek dient nog plaats te vinden.

13-01-2020
1

W at betreft de curator is dit afgerond.

11-01-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.270,70

13-01-2020
1

Toelichting
Tw ee verhuurders en Assist Automatisering hebben een vordering ingediend.
€ 41.900,72

14-07-2020
2

Toelichting
Drie verhuurders hebben voor een totaal van € 13.910,05 hun vordering
ingediend en het UW V heeft een vordering ingediend van € 27.990,67.
€ 37.880,72

11-01-2021

3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 80.195,00

13-01-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft 8 vorderingen inzake de loonheffing ingediend.
€ 88.722,00

14-07-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft nog een vordering loonheffing november 2019 ingediend van €
8.527,00.
€ 88.318,00

11-01-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 23.782,75

13-01-2020
1

14-07-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een vordering van € 23.782,75 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

13-01-2020
1

Toelichting
Vijftien crediteuren hebben een vordering ingediend.
19

14-07-2020
2

Toelichting
Negentien crediteuren hebben een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 69.759,29

13-01-2020
1

€ 78.600,41

14-07-2020
2

€ 82.406,66

11-01-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-01-2020
1

W egens gebrek aan baten / geen uitkering aan crediteuren (art 16 Fw ).

11-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en plaatsen op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.

13-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

13-01-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

13-01-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

13-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

13-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek pandrecht (en incasso debiteuren)
- verkoop resterende inventaris
- afw ikkeling huurovereenkomsten
- rechtmatigheidsonderzoeken

13-01-2020
1

De curator zal komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.

14-07-2020
2

De curator heeft zijn w erkzaamheden afgerond en zal het faillissement gaan
afw ikkelen.

11-01-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

13-01-2020
1

Dit betreft het eindverslag.

11-01-2021
3

In de komende periode zal het faillissement w orden afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

11-01-2021
3

