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Algemene gegevens
Naam onderneming
SW MZ B.V.

10-10-2018
1

Gegevens onderneming
Hoge Ham 75a
5104 JC Dongen
KvK-nummer 67442390

10-10-2018
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich volgens het uittreksel van de kamer van
koophandel bezig als samenw erkingsorgaan op het gebied van
gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten. Het
aanbieden van (al dan niet verpleegkundige) zorg en zorggerelateerde
diensten in het algemeen, w aaronder begrepen het aanbieden van W et
langdurige zorg (W Iz) gefinancierde zorgdiensten en het aanbieden van W MO
(W et Maatschappelijk Ondersteuning) gefinancierde zorgdiensten, alles met
inachtneming van het bepaalde in de te eniger tijd toepasselijke Zorgbrede
Governancecode en overige toepasselijke w et- en regelgeving.

Financiële gegevens

10-10-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 295.405,00

€ 65.533,00

€ 68.210,00

2016

€ 369.994,00

€ 41.026,00

€ 23.301,00

2017

€ 516.540,00

€ 52.146,00

€ 43.852,00

Toelichting financiële gegevens
Over beide jaren is verlies geleden. De cijfers over 2018 zijn (nog) niet
ontvangen.

10-10-2018
1

Inmiddels zijn de conceptcijfers over 2018 tot en met 31 augustus ontvangen.
Ook over 2018 is een verlies geleden.

04-04-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

10-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 25.180,98

10-10-2018
1

€ 25.452,11

23-01-2019
2

€ 22.289,51

04-04-2019
3

€ 26.068,82

10-07-2019
4

€ 30.226,35

11-10-2019
5

€ 20.754,63

03-04-2020
6

€ 21.879,72

01-10-2020
7

€ 15.313,67

30-03-2021
8

€ 30,34

23-09-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-9-2018

10-10-2018
1

t/m
7-10-2018
van
8-10-2018

23-01-2019
2

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

04-04-2019
3

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

10-07-2019
4

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

11-10-2019
5

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

03-04-2020
6

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

01-10-2020
7

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

30-03-2021
8

t/m
28-3-2021
van
29-3-2021
t/m
19-9-2021

Bestede uren

23-09-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 54 min

2

54 uur 42 min

3

7 uur 18 min

4

7 uur 36 min

5

10 uur 0 min

6

10 uur 30 min

7

3 uur 30 min

8

16 uur 0 min

9

59 uur 6 min

totaal

228 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is bij akte van 8 december 2016 opgericht. Enig aandeelhouder van
failliet is, Maton Groupe B.V., de gezamenlijke bestuurders zijn de heer A.C.M.P.
Mols en de heer M.A.H. Tempelaars. Daarnaast heeft failliet tw ee
commissarissen, te w eten de heer M.A. van der Kaa en de heer L.J.W .M. van
Zundert.

10-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurders zijn er geen lopende procedures.

10-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn opgezegd.

10-10-2018
1

1.4 Huur
Failliet had diverse huurovereenkomsten alsmede een onderverhuurovereenkomst gesloten. De huurovereenkomsten zijn opgezegd. De
onder-verhuurovereenkomst w as volgens opgave van de onderhuurder reeds
op 15 juli 2018 opgezegd.

10-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
In 2011 is Stichting Angel Care opgericht door een voormalig bestuurder, w elke
tevens bij oprichting een Raad van Toezicht heeft ingesteld, w aarin de huidige
bestuurders, vanaf 1 maart 2015 tot 18 november 2015 zitting hebben gehad.
Vervolgens bleek de voormalig
bestuurder niet capabel voor de functie en hebben de huidige bestuurders in
november 2015 de statuten en naam gew ijzigd naar Stichting W onen met
Zorg zonder Raad van Toezicht. Eind 2016 hebben de bestuurders failliet
opgericht, w aarin zij de activiteiten van de Stichting hebben voortgezet.
Volgens opgaaf van de bestuurders, is het -door alle bureaucratie in de
zorgsector- de BV niet gelukt om haar hoofd boven w ater te houden en w as zij
genoodzaakt om haar faillissement aan te vragen en het faillissement van de
stichting.
De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande.

10-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

10-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

10-10-2018
1

Toelichting
De arbeidsovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-9-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Schriftelijke en telefonische communicatie met bestuurders, w erknemers, UW V
en rechter-commissaris.

10-10-2018
1

Afgew ikkeld.

23-01-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

10-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Drie laptops en een printer

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Eén laptop met administratie is -als onderdeel van de totaalprijs- overgenomen
door één van de doorstartende partijen.
De curator zal onderzoek doen naar de w aarde van de andere laptop en de
printer.

10-10-2018
1

De curator heeft uit het gehuurde huis in Tilburg tw ee laptops meegenomen,
die vanw ege de ouderdom w einig tot geen w aarde meer vertegenw oordigen.
De printer w as niet meer aanw ezig in het huis.

10-07-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

10-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek w aarde en verkoop.

10-10-2018
1

Afgew ikkeld.

10-07-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

10-10-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 10.000,00

€ 0,00

totaal

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Zie 6.

10-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek andere activa en verkoop.

10-10-2018
1

Afgew ikkeld.

10-07-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Volgens opgaaf bestuurders bij
faillissementsaanvraag.

€ 63.438,53

€ 31.101,69

€ 0,00

totaal

€ 63.438,53

€ 31.101,69

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement stond er volgens opgaaf van de bestuurders een
bedrag ad € 63.438,53 aan PGB te ontvangen gelden open.

10-10-2018
1

Daarnaast is begin september door failliet de zorg over augustus 2018
gedeclareerd.
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de administratie niet correct w erd
gevoerd door de bestuurder en dat enkele bew oners nog huurachterstanden
hebben, die de curator zal trachten te incasseren.

23-01-2019
2

De curator is nog doende om enkele pgb-vergoedingen te incasseren, alsmede
achterstallige huren. Tevens zal de curator nog navraag doen bij de
bestuurders, hoe het bedrag van € 63.438,53 is opgebouw d.

10-07-2019
4

De curator heeft uit de veilig gestelde e-mailcorrespondentie documenten
kunnen vinden die aangeven w elke achterstanden er vermoedelijk zouden zijn
ter zake de PGB-betalingen en achterstallige huur. Eén van de bestuurders die
tevens de administratie van failliet zou verzorgen, geeft op vragen die hierover
gesteld w orden aan dat er of geen achterstanden zijn, danw el dat de
openstaande PGB-budgetten niet incasseerbaar zouden zijn. In de ontvangen
administratie is in ieder geval niets opgenomen over achterstanden die er
zouden zijn.

11-10-2019
5

Het merendeel van de openstaande PGB-budgetten is om diverse redenen niet
meer incasseerbaar.

03-04-2020
6

Voor één cliënt loopt er een minnelijke schuldregeling via de Gemeente
Dongen, w aarvan thans onbekend is, hoe deze regeling gaat verlopen.

De gemeente Dongen heeft aangegeven dat de herbeoordeling die afgelopen
zomer zou plaatsvinden, vertraagd is en zij hopen dit zo spoedig mogelijk
alsnog te kunnen doen.

01-10-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasseren openstaande vorderingen.

10-10-2018
1

Afw achten minnelijke regeling.

01-10-2020
7

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

10-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet hield nog rekening aan bij de KNAB Bank, w aar een creditsaldo
aanw ezig is op 4 september van € 14.687,22, w elk bedrag inmiddels na
diverse verzoeken, is bijgeschreven op de boedelrekening.
€ 0,00

10-07-2019
4

Toelichting vordering van bank(en)
De rekening die failliet aanhield bij KNAB is op verzoek van KNAB opgeheven.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen lopende leasecontracten.

10-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd.

10-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

10-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

10-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

10-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met banken.

10-10-2018
1

Afgew ikkeld.

04-04-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De zorgactiviteiten zijn -om voor de cliënten een nieuw e zorgaanbieder te
vinden- tijdelijk (gedurende 13 dagen) vanuit de boedel voortgezet.

10-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Geen.

10-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Aansturen personeel, communicatie met bew indvoerders en mentoren.

10-10-2018
1

Afgew ikkeld.

03-04-2020
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Failliet huurde in Tilburg, Dongen en Oosterhout drie w oningen, w aarin cliënten
verbleven met problemen op het gebied van de gezondheid en/of
verslavingen.
Ten aanzien van de w oning in Tilburg, w aarvan het gebruik niet kan w orden
voortgezet, heeft de curator een zorgverlener gevonden die de daar
w oonachtige cliënten zal gaan verhuizen naar eigen locaties om de cliënten op
deze nieuw e w oonlocatie de zorg te bieden die zij van failliet ontvingen.
De zorg voor de cliënten in de w oningen in Dongen en Oosterhout zal verleend
gaan w orden door een voormalig w erknemer van failliet, die de betreffende
huurovereenkomsten overneemt.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst

10-10-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 10.000,00

10-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

10-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Schriftelijke en mondelinge communicatie met zorgverleners, w erknemers,
bestuurder en rechter-commissaris.

10-10-2018
1

Afgew ikkeld.

04-04-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is grotendeels ontvangen en zal de komende tijd beoordeeld
w orden of hieruit de rechten en plichten van failliet voortvloeien.

10-10-2018
1

Inmiddels is gebleken dat de administratie niet correct w erd gevoerd, nu is
gebleken dat er huurachterstanden zijn, w aarvan de bestuurder, die tevens de
administratie verzorgde, stelt niet op de hoogte te zijn.

23-01-2019
2

Met de bestuurders w ordt gecommuniceerd omtrent diverse onduidelijkheden
die de curator in de administratie heeft geconstateerd.

04-04-2019
3

Zoals reeds bij 4.Debiteuren is beschreven, kunnen uit de administratie -w elke
is ontvangen van de bestuurder die tevens deze administratie verzorgde met
zijn administratiekantoor- niet de rechten en plichten w orden afgeleid, zoals
dat conform de boekhoudplicht hoort. Dit zal in de verdere communicatie met
de bestuurders besproken gaan w orden.

11-10-2019
5

De curator is een uitgebreide reactie aan het opstellen naar aanleiding van de
laatste reactie van de bestuurders.

01-10-2020
7

De bestuurders hebben naar aanleiding van de reactie van de curator, middels
een advocaat een uitgebreide aanvullende reactie verstrekt. Hierop w ordt
thans w eer een reactie door de curator geschreven, w elke binnenkort zal
w orden toegezonden.

30-03-2021
8

De bestuurders zijn tezamen met hun advocaat doende om een mogelijk
akkoord aan de schuldeisers aan te bieden. In dat kader w orden de
vorderingen beoordeeld. Inmiddels is er in dat kader bezw aar aangetekend
tegen een ambtshalve onterechte aanslag loonheffing, w elke reeds door de
belastingdienst is ingetrokken. Daarnaast is er nog een vraag uit gezet bij

23-09-2021
9

het Pensioenfonds omtrent de opbouw van de ingediende vordering.

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 3 juli 2018

10-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

10-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

10-10-2018
1

De aandelen bleken niet te zijn volgestort, de bestuurder heeft het bedrag ad
€ 100,= naar de boedelrekening overgemaakt.

23-01-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft de bestuurder over diverse zaken verzocht een toelichting te
geven, deze reacties zullen nog nader w orden onderzocht door de curator.

Toelichting
Met de bestuurders w ordt gecommuniceerd omtrent diverse onduidelijkheden
die de curator in de administratie heeft geconstateerd.

Toelichting
De curator is een uitgebreide reactie aan het opstellen naar aanleiding van de
laatste reactie van de bestuurders.

Toelichting
De bestuurders hebben naar aanleiding van de reactie van de curator, middels
een advocaat een uitgebreide aanvullende reactie verstrekt. Hierop w ordt
thans w eer een reactie door de curator geschreven, w elke binnenkort zal
w orden toegezonden.

Toelichting
De bestuurders zijn tezamen met hun advocaat doende om een mogelijk
akkoord aan de schuldeisers aan te bieden. In dat kader w orden de
vorderingen beoordeeld. Inmiddels is er in dat kader bezw aar aangetekend
tegen een ambtshalve onterechte aanslag loonheffing, w elke reeds door de
belastingdienst is ingetrokken. Daarnaast is er nog een vraag uit gezet bij
het Pensioenfonds omtrent de opbouw van de ingediende vordering.

7.6 Paulianeus handelen

10-10-2018
1

23-01-2019
2

04-04-2019
3

01-10-2020
7

30-03-2021
8

23-09-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal onderzoek doen naar paulianeus handelen.

Toelichting
De curator heeft de bestuurder over diverse zaken verzocht een toelichting te
geven, deze reacties zullen nog nader w orden onderzocht door de curator.

Toelichting
Met de bestuurders w ordt gecommuniceerd omtrent diverse onduidelijkheden
die de curator in de administratie heeft geconstateerd.
In onderzoek

10-10-2018
1

23-01-2019
2

04-04-2019
3

01-10-2020
7

Toelichting
De curator is een uitgebreide reactie aan het opstellen naar aanleiding van de
laatste reactie van de bestuurders.
In onderzoek

30-03-2021
8

Toelichting
De bestuurders hebben naar aanleiding van de reactie van de curator, middels
een advocaat een uitgebreide aanvullende reactie verstrekt. Hierop w ordt
thans w eer een reactie door de curator geschreven, w elke binnenkort zal
w orden toegezonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

10-10-2018
1

De bestuurders zijn tezamen met hun advocaat doende om een mogelijk
akkoord aan de schuldeisers aan te bieden. In dat kader w orden de
vorderingen beoordeeld. Inmiddels is er in dat kader bezw aar aangetekend
tegen een ambtshalve onterechte aanslag loonheffing, w elke reeds door de
belastingdienst is ingetrokken. Daarnaast is er nog een vraag uit gezet bij
het Pensioenfonds omtrent de opbouw van de ingediende vordering.

23-09-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

10-10-2018
1

Communicatie met bestuurders.

23-01-2019
2

Communicatie met bestuurders en de advocaat.

30-03-2021
8

Afw achten uitkomst vordering Pensioenfonds en voorstel bestuurders voor
akkoord.

23-09-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

10-10-2018
1

Toelichting
Salaris curator P.M.
€ 1.322,98

23-01-2019
2

€ 6.548,78

04-04-2019
3

Toelichting
Salaris curator P.M.
€ 20.388,45

10-07-2019
4

Toelichting
Salaris curator P.M.
UW V P.M.
€ 57.077,96

23-09-2021
9

Toelichting
Salaris curator, UW V, huurvorderingen en onverschuldigde betalingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 39.845,00

10-10-2018
1

€ 51.305,00

23-01-2019
2

€ 39.845,00

23-09-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-10-2018
1

€ 24.669,23

23-09-2021
9

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

10-10-2018
1

Toelichting
1
€ 336,06

23-01-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

10-10-2018
1

7

23-01-2019
2

9

04-04-2019
3

10

10-07-2019
4

11

23-09-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.473,13

10-10-2018
1

€ 36.810,56

23-01-2019
2

€ 88.522,56

04-04-2019
3

€ 184.522,56

10-07-2019
4

€ 195.936,68

23-09-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

10-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, verifiëren en bevestigen vorderingen.

10-10-2018
1

Correspondentie met belastingdienst en pensioenfonds.

23-09-2021
9

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

10-10-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

10-10-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

10-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorzaak faillissement;
Incasso vorderingen;
Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventariseren schulden.

10-10-2018
1

Afw achten minnelijke regeling; en
Afw ikkelen rechtmatigheid discussie.

03-04-2020
6

Afw achten minnelijke regeling; en
Afw ikkelen rechtmatigheid discussie.

30-03-2021
8

Afw achten minnelijke regeling; en
Afw ikkelen rechtmatigheid discussie en/of akkoord.

23-09-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans onbekend.

10-10-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2022

23-09-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Schriftelijke en mondelinge communicatie met rechtbank.

Bijlagen
Bijlagen

10-10-2018
1

