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Algemene gegevens
Naam onderneming
Parkstad Thuiszorg BV

11-05-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap PARKSTAD THUISZORG B.V. (KvK 14083329)

11-05-2018
3

Activiteiten onderneming
Dienstverlening op het gebied van thuiszorg krachtens de W MO.

11-05-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.509.315,00

€ -130.895,00

2013

€ 2.489.040,00

€ 58.985,00

€ 584.107,00

2014

€ 1.501.855,00

€ -97.388,00

€ 466.478,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2013 en 2014 zijn ontleend aan jaarrekeningen, over 2014
afkomstig uit de boekhouding van gefailleerde.

11-05-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
100

11-05-2018
3

Boedelsaldo
€ 284.941,02

11-05-2018
3

€ 284.955,30

19-11-2018
4

€ 229.530,36

22-05-2019
5

Toelichting
In de verslagperiode w erd een door de Rechter-commissaris op 19 december
2018 toegekend voorschot op salaris en verschotten van de curator betaald.
€ 233.804,27

20-11-2019
6

Toelichting
In de verslagperiode w erd een bedrag ad € 4.262,26 ontvangen op grond van
de uitdelingslijst in het faillissement van zustervennootschap Parkstad
Thuiszorg Diensten BV, dat inmiddels geëindigd is en een klein bedrag aan
rente.
€ 52.468,01

26-11-2020
7

Toelichting
In de verslagperiode w erd na overleg met de Rechter-commissaris de
boedelschuld aan het UW V van € 181.324,74 voldaan. Aan rente op de
faillissementsrekening w erd € 23,40 ontvangen en aan bankkosten € 34,92
betaald.
€ 52.438,42
Toelichting
In de verslagperiode w erd € 5,33 aan rente ontvangen op de boedelrekening
en € 34,92 aan bankkosten betaald.

Verslagperiode

26-05-2021
8

Verslagperiode
van
15-11-2017

11-05-2018
3

t/m
11-5-2018
van
12-5-2018

19-11-2018
4

t/m
19-11-2018
van
21-11-2018

22-05-2019
5

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

20-11-2019
6

t/m
20-11-2019
van
21-11-2019

26-11-2020
7

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

26-05-2021
8

t/m
26-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

128 uur 48 min

4

4 uur 42 min

5

2 uur 24 min

6

1 uur 0 min

7

3 uur 45 min

8

1 uur 25 min

totaal

142 uur 4 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Parkstad Thuiszorg BV w erd opgericht bij akte d.d. 31 mei 2006. De statuten
w erden laatstelijk gew ijzigd bij akte d.d. 19 juli 2013. Enig aandeelhouder is
de Stichting Administratiekantoor Parkstad Thuiszorg met als bestuurders de
heren V. Meas, geboren 10 januari 1965, en H.H.J. van Rijsw ijk, geboren 13
maart 1955. Bestuurder van Parkstad Thuiszorg BV is Meas Holding BV,
w aarvan de heer V. Meas voormeld enig aandeelhouder en bestuurder is.
Op 5 januari 2016 w erd ook in staat van faillissement verklaard de besloten
vennootschap Parkstad Thuiszorg Diensten BV met eveneens voormelde
stichting als enig aandeelhouder en voormelde vennootschap als bestuurder
(faill.nr. C/03/16/3 F).
De activiteiten van beide vennootschappen vormde organisatorisch een
geheel, w aarbij gefailleerde de activiteiten in het kader van de W MO voor haar
rekening nam en Parkstad Thuiszorg Diensten B.V. de overige activiteiten.
Op 3 januari 2017 is ook Meas Holding B.V., de bestuurder van gefailleerde, op
eigen aangifte in staat van faillissement verklaard, w aarbij ondergetekende tot
curator w erd
aangesteld (faill.nr. C/03/17/1 F).

11-05-2018
3

1.2 Lopende procedures
geen

11-05-2018
3

1.3 Verzekeringen
voor zover van toepassing beëindigd

11-05-2018
3

1.4 Huur
Parkstad Thuiszorg BV huurde kantoorruimte aan het adres Frederikstraat 5,
6433 GK HOENSBROEK. De huurovereenkomst w erd aangegaan met ingang
van 1 augustus 2013 voor de duur van vijf jaar en w erd met machtiging van de
Rechter-commissaris bij aangetekend schrijven d.d. 28 januari 2016 opgezegd,
opdat deze ingevolge art. 39 Fw . in elk geval op 30 april 2016 zou eindigen. Op
14 maart 2016 w erd het gehuurde aan de verhuurder opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

11-05-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
De activiteiten van gefailleerde bestonden voor het allergrootste deel uit het
verlenen van zorg in het kader van de W MO in de vorm van Hulp bij het
Huishouden. De directie stelt dat het door te lage vergoedingen die door
gemeenten voor deze zorg w orden betaald, en een deels duur
personeelsbestand als gevolg van het feit dat zij eerder personeel van andere
thuiszorgorganisaties op de bestaande arbeidsvoorw aarden heeft
overgenomen, niet meer mogelijk w as om de ondernemingen van de
vennootschappen kostendekkend te exploiteren.
Eind december 2015 ontstond een acuut liquiditeitsprobleem, w aardoor het
personeel niet meer betaald kon w orden. Vervolgens heeft de directie zich
genoodzaakt gezien om op 30 december 2015 faillissementsaangifte te doen.

11-05-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
100

11-05-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
100

11-05-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-1-2016

100

totaal

100

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met machtiging van de Rechter-commissaris w erden de
arbeidsovereenkomsten met alle personeelsleden bij brieven van 7 januari
2016 opgezegd tegen de rechtens eerstmogelijke datum met inachtneming
van art. 40 Fw . Samen met het UW V w erd informatie aan de w erknemers
verstrekt over de overname van de loonbetalingsverplichtingen op grond van
art. 61 W W en is ervoor gezorgd dat de benodigde formulieren zo spoedig
mogelijk door de w erknemers w erden ingevuld. Aan het UW V is alle gew enste
informatie uit de loonadministratie verstrekt, opdat de w erknemers het hen
toekomende zo spoedig mogelijk zouden ontvangen.

11-05-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
voor zover bekend geen

11-05-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 685,00

totaal

€ 685,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoorinventaris, deels eigendom van gefailleerde, maar grotendeels van
Parkstad Thuiszorg Diensten B.V. is door middel van een internetveiling in het
openbaar verkocht. De totale opbrengst bedroeg inclusief BTW € 5.860,27, de
veilingkosten € 1.869,45, de netto-opbrengst derhalve € 3.990,82 inclusief
BTW .

11-05-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en contacten met Lunica Auction te Sittard dat de veiling heeft
geregeld.

11-05-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Met goedkeuring van de Rechter-commissaris is op 15 januari 2016 met de
stichting StichtingMeanderGroep Zuid-Limburg te Landgraaf een overeenkomst
gesloten, ingevolge w elke Meander met ingang van 1 februari 2016 de zorg
voor cliënten van gefailleerde, die in het kader van de W MO zorg in de vorm
van Hulp bij het Huishouden en 'Begeleiding kw etsbare burgers' ontvingen,
heeft overgenomen, mits zij daarmee instemden, en het allergrootste deel van
de personeelsleden van gefailleerden die met deze zorg belast w aren, met
ingang van 1 februari 2016 een arbeidsovereenkomst heeft aangeboden,
gebaseerd op dezelfde
rechtspositie als bij gefailleerden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

11-05-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldi

€ 88.837,87

totaal

€ 88.837,87

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde had een rekening bij Rabo Parkstad nr. NL65 RABO 0103 4032 13.
Het saldo op de faillissementsdatum bedroeg € 83.457,21. Daarnaast een
tw eetal rekeningen bij de SNS Bank met een gezamenlijk saldo per
faillissementsdatum van € 2.414,66. Deze rekeningen zijn inmiddels
opgeheven.
Uit onderzoek van de boekhouding door een met toestemming van de Rechtercommissaris ingeschakelde registeraccountant is gebleken dat gefailleerde per
31 december 2015 een vordering in rekening-courant op haar
zustervennootschap Parkstad Thuiszorg Diensten BV had van € 19.628,--, die
als concurrente vordering in het faillissement van laatstgenoemde
vennootschap is aangemerkt.
Ook is gefailleerde concurrent crediteur in het faillissement van Meas Holding
BV voor een bedrag ad € 12.669,69.

11-05-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
In het faillissement van Parkstad Thuiszorg Diensten BV heeft op 1 november
2018 een verificatievergadering plaatsgevonden. Op de concurrente vordering
van gefailleerde zal naar verw achting een uitkering kunnen plaatsvinden.
Hoeveel deze zal bedragen, is nog niet bekend.

19-11-2018
4

De uitkering uit het faillissement van Parkstad Thuiszorg Diensten heeft €
4.262,26 bedragen en w erd inmiddels ontvangen.
Het faillissement van Meas Holding BV, w aar gefailleerde eveneens een
uitkering uit te verw achten heeft, moet nog w orden afgew ikkeld.

20-11-2019
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per faillissementsdatum € 112.229,69 volgens de boekhouding, w aartegenover
echter stond dat door gemeenten in het kader van de W MO voorschotten
w aren verstrekt ad in totaal € 150.000,--.
Zie verder hierna onder Financiële verslaglegging

4.2 Werkzaamheden debiteuren

11-05-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
voor zover bekend geen

11-05-2018
3

5.2 Leasecontracten
een tw eetal gehuurde printers/ kopieerapparaten zijn ter beschikking van de
desbetreffende leasemaatschappijen gesteld.

11-05-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabo Parkstad had een pandrecht op inventaris en debiteuren, maar heeft
daar afstand van gedaan.

11-05-2018
3

5.4 Separatistenpositie
niet van toepassing

11-05-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
niet van toepassing

11-05-2018
3

5.6 Retentierechten
niet van toepassing

11-05-2018
3

5.7 Reclamerechten
niet van toepassing

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

11-05-2018
3

6.1 Exploitatie / zekerheden
Als gevolg van de hiervoor vermelde overeenkomst met Meander zijn de
bedrijfsactiviteiten met toestemming van de Rechter-Commissaris tot en met
31 januari 2016 voor rekening en risico van de boedel voortgezet. Meander
verplichtte zich om aan de curator onder meer personele en administratieve
ondersteuning op het terrein van planning en facturering te leveren, opdat de
w erkzaamheden tot en met 31 januari 2016 zouden kunnen w orden
gecontinueerd en deze ook correct gedeclareerd zouden kunnen w orden. Met
deze ondersteuning is het mogelijk gebleken om de zorg aan de cliënten te
blijven verlenen tot 1
februari 2016 zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen geleid heeft. Op
31 januari 2016 is daar een einde aan gekomen. Met behulp van administratief
personeel van gefailleerde, dat Meander daartoe op grond van de gemaakte
afspraken na 1 februari 2016 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had
aangeboden, heeft na 1 februari 2016 de facturering van de tot die datum
door gefailleerde verrichte w erkzaamheden
plaatsgevonden. Vervolgens heeft Meander op basis van de gemaakte
afspraken namens de curator voor haar rekening nog zorg gedragen voor de
voorgeschreven aanlevering van de verleende zorguren bij het CAK over
periode 13 van 2015 en periode 1 van 2016.

11-05-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
In totaal w erden na de faillissementsdatum facturen verzonden ad €
252.683,82. Ontvangen w erd op deze en oudere openstaande facturen na
verrekening van verstrekte voorschotten € 205.359,33. De exploitatiekosten
voor rekening van gefailleerde hebben € 9.379,19 bedragen.
Het saldo van de boedelrekening bedraagt nu € 285.941,02. Afgezien van
uitkeringen op de hiervoor onder andere activa vermelde vorderingen is geen
verder actief te verw achten.

11-05-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Facturering en betalingsherinneringen.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

11-05-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is naar behoren bijgehouden. Alle gew enste informatie en
stukken zijn aangeleverd.

11-05-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2012 gedeponeerd op 31-10-2013
Jaarrekening 2013 gedeponeerd op 10-03-2015
Jaarrekening 2014 gedeponeerd op 25-11-2015

11-05-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Neen, w el samenstellingsverklaring.

11-05-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
is aan voldaan

11-05-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

11-05-2018
3

Toelichting
niet van gebleken

7.6 Paulianeus handelen
Nee

11-05-2018
3

Toelichting
niet van gebleken

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 174.837,11

11-05-2018
3

Toelichting
salaris en verschotten die nog door de Rechtbank moeten w orden vastgesteld,
alsmede een boedelvordering van het UW V uit hoofde van overgenomen
loonbetalingsverplichtingen na de faillissementsdatum ad € 174.837,11.
€ 170.164,65

19-11-2018
4

Toelichting
In de verslagperiode w erd door het UW V een gew ijzigde boedelvordering
ingediend ad € 170.164,65.

Toelichting
Door de Rechter-commissaris w erd op 19 december 2018 een voorschot op
salaris en verschotten van de curator toegekend over de periode 5 januari
2016 tot en met 31 december 2018 van € 44.027,52, exclusief btw , voor
salaris, en van € 1.761,10, exclusief btw , voor verschotten (niet
gespecificeerd), dat in de verslagperiode w erd betaald.
Verder zijn de boedelvorderingen ongew ijzigd gebleven.

Toelichting
De boedelvordering van het UW V w erd in de verslagperiode voldaan. Aan
boedelschulden resteert thans nog het salaris en verschotten van de curator,
dat t.z.t door de Rechtbank zal w orden vastgesteld onder aftrek van het op 19
december 2018 toegekende voorschot.

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.

22-05-2019
5

26-11-2020
7

26-05-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 111,00

11-05-2018
3

Toelichting
uitsluitend een vordering uit hoofde van Loonheffinen over de 13e periode van
2015 ad € 65,00 vermeerderd met € 46,00 kosten.
€ 111,00

20-11-2019
6

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
€ 111,00

26-11-2020
7

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
€ 111,00
Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.

8.3 Pref. vord. UWV

26-05-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 204.456,22

11-05-2018
3

Toelichting
Het UW V diende een vordering in ad € 173.479,26 uit hoofde van
overgenomen loonbetalingsverplichtingen over de periode voorafgaand aan
het faillissement, preferent ex art. 3:288 sub 3 BW en een vordering ad €
30.976,96 uit hoofde van premie w erkgeversdeel SV, preferent ex art. 66 W W ,
van gelijke rangorde als de fiscus.
€ 213.111,31

19-11-2018
4

Toelichting
de preferente vorderingen van het UW V bedragen thans € 180.848,62 uit
hoofde van overgenomen loonbetalingsverplichtingen over de periode
voorafgaand aan het faillissement, preferent ex art. 3:288 sub 3 BW en €
32.262,69 uit hoofde van premie w erkgeversdeel SV, preferent ex art. 66 W W ,
van gelijke rangorde als de fiscus.
€ 213.111,31

20-11-2019
6

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
€ 213.111,31

26-11-2020
7

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
€ 213.111,31

26-05-2021
8

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.008,07

11-05-2018
3

Toelichting
een vordering van een voormalige w erkneemster is na overleg met de Rechtercommissaris voorlopig erkend tot een totaal-bedrag van € 16.883,44, w aarvan
€ 8.008,07 als preferente vordering en € 8.875,37 als concurrente vordering.
€ 8.008,07

20-11-2019
6

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
€ 8.008,07

26-11-2020
7

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
€ 8.008,07
Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-05-2021
8

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

11-05-2018
3

16

20-11-2019
6

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
16

26-11-2020
7

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
16

26-05-2021
8

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 245.165,90

11-05-2018
3

€ 255.165,90

19-11-2018
4

Toelichting
ook de concurrente vordering van het UW V uit hoofde van pensioenpremie
heeft w ijziging ondergaan en bedraagt nu € 38.717,65.
€ 255.165,90

20-11-2019
6

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
€ 255.165,90

26-11-2020
7

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.
€ 255.165,90

26-05-2021
8

Toelichting
In de verslagperiode ongew ijzigd gebleven.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
naar verw achting zal na betaling van de boedelkosten en -schulden slechts
aan de hoogst preferente crediteuren een uitkering kunnen plaatsvinden,
zodat het faillissement vereenvoudigd zal kunnen w orden afgew ikkeld op de
w ijze als voorzien in de artt. 137a e.v. Faillissementsw et.

11-05-2018
3

Ongew ijzigd.

26-05-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
nu gefailleerde mogelijk recht heeft op uitkeringen uit de faillissementen van
zustervennootschap Parkstad Thuiszorg Dienst B.V. en van Meas Holding B.V.
zal daarover duidelijkheid moeten ontstaan alvorens het onderhavige
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

11-05-2018
3

in het faillissement van Parkstad Thuiszorg Diensten BV heeft inmiddels een
verificatievergadering plaatsgevonden en zal binnen afzienbare tijd duidelijk
w orden hoeveel de uitkering aan gefailleerde zal bedragen. In het
faillissement van Meas Holding BV is nog niet voorzien of een uitkering zal
volgen.

19-11-2018
4

In het faillissement van Parkstad Thuiszorg Diensten BV w erd op 21 mei 2019
een uitdelingslijst gedeponeerd. Indien deze verbindend w ordt zal gefailleerde
een uitkering van € 4.262,25 ontvangen.
Of gefailleerde uit het faillissement van Meas Holding BV een uitkering zal
ontvangen, zal afhangen van de afloop van de w ettelijke
schuldsaneringsregeling van haar bestuurder, de heer V. Meas, w aar
genoemde vennootschap een grote vordering op heeft. Daar bestaat nog geen
zicht op.

22-05-2019
5

Afgaande op de op dit moment ter beschikking staande informatie verloopt de
schuldsaneringsregeling van de heer Meas naar behoren, mag Meas Holding
BV daar te zijner tijd een uitkering uit verw achten en gefailleerde vervolgens
een uitkering uit het faillissement van Meas Holding BV.
Daarna zal het onderhavige faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.

20-11-2019
6

Gefailleerde is crediteur in het faillissement van Meas Holding BV voor een
bedrag ad € 12.666,69. Laatstgenoemde vennootschap heeft een vordering
op haar bestuurder. Op deze bestuurder is op 20 november 2018 de w ettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. Uit de verslagen van de
W SNP-bew indvoerder blijkt dat hij zijn verplichtingen uit de
schuldsaneringsregeling naar behoren toekomt. Als dat zo blijft, zal de

26-11-2020
7

schuldsanering eind november 2021 eindigen. Dan zal blijken w elk bedrag
Meas Holding BV als uitkering uit de schuldsaneringsregeling krijgt en
vervolgens of in het faillissement van Meas Holding BV een uitkering aan
gefailleerde kan plaatsvinden, w aarna het onderhavige faillissement zal
kunnen w orden afgew ikkeld.
De vordering op Meas Holding BV uit hoofde van de rekeningcourantverhouding w erd aan de hand van de boekhouding nader becijferd op
€ 14.356,57 - inclusief rente tot de dag w aarop Meas Holding BV in staat van
faillissement w erd verklaard - en als zodanig in dit faillissement ingediend.
Naar de huidige stand van zaken is te verw achten dat de schuldsanering van
Meas in november 2021 zal eindigen en dat Meas Holding BV een zodanige
uitkering uit deze schuldsanering zal ontvangen dat de vordering van
gefailleerde op haar deels zal kunnen w orden voldaan.
Als dat is gebeurd, zal duidelijk w orden w elk bedrag in het onderhavige
faillissement voor de crediteuren beschikbaar is en zal afw ikkeling kunnen
plaatsvinden.

26-05-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet te voorzien.

11-05-2018
3

Eind 2021/ begin 2022

26-11-2020
7

Eind 2021/ begin 2022

26-05-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
26-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

26-05-2021
8

