Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

06-12-2017

Insolventienummer:

F.05/15/846

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012255:F002

Datum uitspraak:

27-10-2015

Curator:

Mr. R. Klein

R-C:

mr. Schippers

Algemeen
Gegevens onderneming
Schothorst B.V. gevestigd te 8191 JS Wapenveld aan de Groteweg 1 inschrijvingsnummer
Kamer van Koophandel 57357579
Activiteiten onderneming
Schothorst B.V. is op 28 februari 2013 opgericht. Schothorst B.V. exploiteerde een centrum
voor crisisopvang in algemene zin, in het bijzonder de exploitatie van een woongroep voor licht
verstandelijk gehandicapten en personen met aanverwante stoornissen, jongeren en jong
volwassenen en het aanbieden, het (doen) uitvoeren en het verlenen van diensten en taken op
het gebied van zorg en intensieve begeleiding, voor de lange termijn.
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
10
Saldo einde verslagperiode
€ 41.163,19
Verslagperiode
7 december 2016 t/m 7 juni 2017
Bestede uren in verslagperiode
0,4 uur
0,3
Bestede uren totaal
28,1 uur
28,4
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Datum:

06-12-2017

Toelichting
In dit faillissement zijn inmiddels vier verslagen verschenen. Dit verslag is het eerste digitale
verslag.
De curator heeft gemeend een korte samenvatting te geven van de voorgaande
verslagperiodes.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Schothorst B.V. en De Bongert B.V. is Campus
Jeugdzorg B.V., van beide vennootschappen is Care Holding B.V. enig aandeelhouder en
bestuurder. Bestuurder van Care Holding B.V. is de heer A.F. Benjamins.

1.2

Winst en verlies
2013: € 41.435,2014: -/- € 67.744
2015: -/- € 292.886

1.3

Balanstotaal
2013: € 189.945
2014: € 339.190
2015 : € 505.484

1.4

Lopende procedures
Schothorst B.V. was op datum faillissement niet betrokken bij enige (juridische ) procedure.

1.5

Verzekeringen
Schothorst B.V. en de Bongert B.V. waren door haar moedervennootschap Care Holding B.V.
voor de gebruikelijke verzekeringen (mee) verzekerd.

1.6

Huur
Schothorst B.V. en De Bongert B.V. huurden hun (gezamenlijke) bedrijfsruimte van Care
Holding B.V., dan wel Campus Jeugdzorg B.V. De huur is met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement
Schothorst B.V. en De Bongert B.V. hebben een aanzienlijke achterstand in de betaling van
hun (loon)belastingen en pensioenpremies. De Belastingdienst heeft uiteindelijk het
faillissement van Schothorst B.V. aangevraagd. De verklaring die het bestuur voor de
achterstanden in de (loon)belastingen en pensioenpremies geeft is dat de vergoedingen voor
de zorg zoals Schothorst B.V. en De Bongert B.V. die leverden na inwerkingtreding van de
Wmo sterk zijn verlaagd zonder dat Schothorst B.V. en De Bongert B.V. in staat zijn/waren
daar adequate oplossingen voor te vinden.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

06-12-2017

10
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
10

2.3

Datum ontslagaanzegging
29 oktober 2015

2.4

Werkzaamheden
Samenvatting verslag 1 t/m 4:
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd met toestemming van de rechtercommissaris, een personeelsbijeenkomst gehouden en een bijeenkomst belegd alwaar de
intake door het UWV heeft plaatsgevonden.
In de huidige verslagperiode zijn er geen werkzaamheden verricht.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
n.v.t.

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
n.v.t.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
n.v.t.
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
n.v.t.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
n.v.t.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
n.v.t.

3.15

Andere activa: Beschrijving
n.v.t.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
n.v.t.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Samenvatting verslag 1 t/m 4:
€ 83.279,-, waarvan € 56.676,- via Stichting Campus Jeugdzorg ontvangen dient te worden.
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Op 15 december 2015 was hiervan € 62.575,- ontvangen, waarvan € 39.278 door Stichting
Campus Jeugdzorg.
Op de gelden die door Stichting Campus Jeugdzorg worden ontvangen, wordt door Stichting
Campus Jeugdzorg een vergoeding voor de verrichte handling ingehouden.
Met Stichting Campus Jeugdzorg zijn ter zake de volgende afspraken gemaakt:
Stichting Campus Jeugdzorg kan voor de werkzaamheden die verband houden met het innen
van de debiteuren een vergoeding berekenen van 10% excl. BTW;
betalingen ontvangen op de bankrekening van faillieten die betrekking hebben op de
werkzaamheden in november (met uitzondering van de eerste 9 dagen van november 2015)
en december 2015 worden doorbetaald / verrekend door De Bongert B.V. en/of Schothorst
B.V. aan/met Stichting Campus Jeugdzorg, waarbij geldt dat indien om wat voor reden dan
ook faillieten deze bedragen aan de Sociale Verzekeringsbank en/of een gemeente dienen
terug te betalen, Stichting Campus Jeugdzorg op haar beurt die gelden weer aan De Bongert
B.V en/of Schothorst B.V. betaalt;
ten aanzien van de werkzaamheden van 1 t/m 9 november 2015 betaalt Stichting Campus
Jeugdzorg aan De Bongert B.V. en Schothorst B.V. het naar rato deel van de facturen over
november 2015 (9/30), waarbij zij (het evenredige deel van) de kosten (huur, etc.) die zij vanaf
1 november 2015 voor haar rekening heeft genomen, in mindering mag brengen;
Stichting Campus Jeugdzorg stort de door haar ontvangen gelden over oktober 2015 en de
eerste 9 dagen van november 2015 door aan faillieten.
Afwikkeling conform deze afspraken leidt tot het volgende:
Algemeen
De debiteurenstand van De Bongert B.V. bedroeg op datum faillissement in totaal:
€ 78.927,85.
De debiteurenstand van Schothorst B.V. bedroeg op datum faillissement in totaal:
€ 83.279,73.
Over de periode dat De Bongert B.V. na datum faillissement nog werkzaamheden heeft
verricht, bedraagt de debiteurenstand in totaal: € 21.013,33.
Over de periode dat Schothorst B.V. na datum faillissement nog werkzaamheden heeft
verricht, bedraagt de debiteurenstand in totaal: € 20.323,86.
Inning door Stichting Campus Jeugdzorg
De Bongert B.V.
Ten aanzien van De Bongert B.V. heeft Stichting Campus Jeugdzorg voor wat betreft de prefaillissementsdebiteuren (ad in totaal € 37.818,13) een bedrag ontvangen van:
€ 32.358,13.
Ten aanzien van de debiteuren over de periode na datum faillissement (1 t/m 9 november
2015) heeft Stichting Campus Jeugdzorg een bedrag ontvangen van: € 18.029,41.
In totaal dient Stichting Campus Jeugdzorg een bedrag van € 50.387,54 aan De Bongert B.V.
te betalen.
De Bongert B.V. heeft op de pre-faillissementsdebiteuren (ad in totaal € 41.109,72) een
bedrag ontvangen van € 49.701,54 derhalve € 8.591,82 te veel.
Ten aanzien van de debiteuren na faillissement (ad in totaal € 2.983,92) heeft De Bongert B.V.
een bedrag van € 32.318,27 ontvangen derhalve € 29.334,35 te veel.
In totaal dient de Bongert B.V. aan Stichting Campus Jeugdzorg een bedrag terug te betalen
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van € 37.926,17.
Dit bedrag dient nog vermeerderd te worden met:
1. huisvestingskosten ad
2. kosten huur na faillissement vanaf
1 t/m 9 november 2015 ad
3. kosten incasso ad
Totaal

€ 2.834,00
€ 8.450,00
€ 11.189,90
---------------€ 22.473,90

In totaal dient De Bongert B.V. nog te voldoen aan Stichting Campus Jeugdzorg
€ 37.926,17 + € 22.473,90 = € 60.400,07, hetgeen na verrekening met hetgeen Stichting
Campus Jeugdzorg nog aan De Bongert B.V. dient te voldoen ad € 50.387,54 een bedrag
betreft van -/- € 10.012,53.
Schothorst B.V.
Ten aanzien van Schothorst B.V. heeft Stichting Campus Jeugdzorg ten aanzien van de prefaillissementsdebiteuren (ad in totaal € 56.676,73) een bedrag ontvangen van € 43.594,13.
Ten aanzien van de debiteuren over de periode na datum faillissement (1 t/m 9 november
2015) heeft Stichting Campus Jeugdzorg een bedrag ontvangen van € 18.101,01.
In totaal dient Stichting Campus Jeugdzorg een bedrag van € 61.695,14 aan Schothorst B.V.
te betalen.
Schothorst B.V. heeft op de pre-faillissementsdebiteuren (ad in totaal € 26.603,-) een bedrag
ontvangen van € 30.439,07 derhalve € 3.836,07 te veel.
Ten aanzien van de debiteuren na datum faillissement (ad in totaal € 2.177,85) heeft
Schothorst B.V. een bedrag van € 5.088,- ontvangen derhalve € 2.910,15 te veel.
In totaal dient de Schothorst B.V. aan Stichting Campus Jeugdzorg een bedrag terug te
betalen van € 6.746,22.
Dit bedrag dient nog vermeerderd te worden met:
1. kosten huur na faillissement vanaf
1 t/m 9 november 2015 ad
2. kosten incasso ad
Totaal

€ 8.450,00
€ 11.189,90
----------------€ 19.639,90

In totaal dient Schothorst B.V. nog te voldoen aan Stichting Campus Jeugdzorg
€ 6.746,22 + € 19.639,90 = € 26.386,12, dat na verrekening met hetgeen Stichting Campus
Jeugdzorg nog aan Schothorst B.V. dient te voldoen ad € 61.695,14 een bedrag betreft van €
35.309,02.
Nu De Bongert B.V. en Schothorst B.V. beide dezelfde debiteur / crediteur hebben, dient De
Bongert B.V. een bedrag ad € 10.011,80 te betalen aan Schothorst B.V. en zou Stichting
Campus Jeugdzorg vervolgens een bedrag van € 25.297,22 dienen te betalen aan Schothorst
B.V. om een en ander af te ronden.
Ten aanzien van de betaling van het bedrag ad € 25.297,22 heeft Stichting Campus
Jeugdzorg zich echter op verrekening met een vordering die zij pretendeert te hebben op
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Schothorst B.V. ad € 65.000,- beroepen. Deze vordering betreft het bedrag dat de Gemeente
Apeldoorn inhoudt op thans door Stichting Campus Jeugdzorg verrichte dienstverlening in
verband met het feit dat de Gemeente Apeldoorn dit bedrag voor datum faillissement teveel
heeft uitgekeerd aan Schothorst B.V. De curator is van mening dat Schothorst B.V. geen
beroep op verrekening toekomt. De Gemeente Apeldoorn dient haar vordering in het
faillissement in te dienen. Ter voorkoming van procedures en het maken van kosten heeft de
curator Schothorst B.V. een korting verleend van € 5.297,22. Het resterende bedrag ad €
20.000,- betaalt Stichting Campus Jeugdzorg dan in vier termijnen, waarvan de eerste vervalt
op 1 juni 2016 (dit in verband met de huidige liquiditeitsprobleem).
4.2

Opbrengst
Zie hiervoor

4.3

Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4

Werkzaamheden
Samenvatting verslag 1 t/m 4:
De curator heeft verschillende overleggen gevoerd met Stichting Campus Jeugdzorg omtrent
de wijze van innen.
In de huidige verslagperiode zijn er geen werkzaamheden verricht.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
n.v.t.

5.2

Leasecontracten
n.v.t.

5.3

Beschrijving zekerheden
n.v.t.

5.4

Separatistenpositie
n.v.t.

5.5

Boedelbijdragen
n.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.
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Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
geen

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Samenvatting verslag 1 t/m 4:
De curator heeft na datum faillissement de activiteiten van failliet tot 9 november 2015
voortgezet. Het staken op korte termijn van de activiteiten van faillieten was gezien het feit dat
HULQWHUQSDWLsQWHQZHUGHQJHKXLVYHVWJHHQRSWLH
Met Campus Jeugdzorg B.V. en Care Holding B.V. is overeengekomen dat genoemde partijen
alle voorzieningen zoals die voor datum faillissement door genoemde partijen aan Schothorst
B.V. en De Bongert B.V. ter beschikking werden gesteld (huur, verzekeringen, etc.) gedurende
het faillissement voor zolang als noodzakelijk zou zijn in verband met de zorg die aan de
SDWLsQWHQYDQ6FKRWKRUVW%9HQ'H%RQJHUW%9YHUOHHQGGLHQGHWHZRUGHQNRVWHORRVWHU
beschikking te blijven stellen.
Tussen datum faillissement en 9 november 2015 heeft de curator onderzocht of er
mogelijkheden waren om de bedrijfsactiviteiten van failliet over te dragen. Daartoe hebben zich
gedurende die periode twee partijen gemeld (Campus Jeugdzorg B.V. en Stichting Campus
Jeugdzorg). Voor het kunnen maken van een doorstart zijn/waren de zorgovereenkomsten met
GHSDWLsQWHQYDQJURRWEHODQJ(HQGHHOYDQGLH]RUJRYHUHHQNRPVWHQZDUHQDIJHVORWHQPHW
de faillieten en een deel met Stichting Campus Jeugdzorg. Voor wat die laatste categorie
betreft verleenden faillieten de zorg in ³onderaanneming´
Op vrijdag 6 november 2015 heeft de curator echter moeten constateren dat op dat moment
GHSDWLsQWHQGLHHHQ]RUJRYHUHHQNRPVWPHWIDLOOLHWHQKDGGHQLQPLGGHOVHHQQLHXZH
zorgovereenkomst met Stichting Campus Jeugdzorg hadden gesloten met ingang van 3
november 20159DQDIGDWPRPHQWKDGGHQDOOHSDWLsQWHQGXVHHQ]RUJRYHUHHQNRPVWPHW
Stichting Campus Jeugdzorg. Per 9 november 2015 heeft de curator dan ook de
werkzaamheden gestaakt. Faillieten waren niet meer primair verantwoordelijk voor het
verlenen van zorg. Dat was Stichting Campus Jeugdzorg.
Per maandag 9 november 2015 heeft de curator de werkzaamheden van faillieten gestaakt.
Per die datum zijn de activiteiten door Stichting Campus Jeugdzorg met MIO B.V. voortgezet.
MIO B.V. is door Stichting Campus Jeugdzorg B.V. als ³onderaannemer´ingeschakeld om de
]RUJGLH6WLFKWLQJ&DPSXV-HXJG]RUJRSEDVLVYDQGHGRRUKDDUPHWGHSDWLsQWHQJHVORWHQ
zorgovereenkomsten dient te verlenen, te verlenen. MIO B.V. heeft een deel van het personeel
van faillieten daartoe nieuwe arbeidsovereenkomsten aangeboden.
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9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Samenvatting verslag 1 t/m 4:
De werkzaamheden die zijn verricht over de periode 1 t/m 3 november 2015YRRUSDWLsQWHQGLH
een zorgovereenkomst hadden met faillieten is uitgefactureerd door faillieten en is begrepen in
de debiteurenpost zoals onder 4.1 vermeld.
Gezien hetgeen hiervoor onder 6.1 staat vermeld, is een deel van de werkzaamheden na
datum faillissement door de failliete vennootschappen verricht in ³onderaanneming´voor
Stichting Campus Jeugdzorg. Stichting Campus Jeugdzorg heeft in tegenstelling tot de
werkzaamheden die voor datum faillissement in onderaanneming zijn verricht over de
genoemde periode een gedeelte van de kosten die horen bij de exploitatie gedragen (huur,
etc (personeel echter pas vanaf 9 november 2015)). De curator is in overleg met Stichting
Campus Jeugdzorg over de hoogte van de vergoeding die Stichting Campus Jeugdzorg aan
de boedel dient te voldoen. De curator streeft ernaar een en ander in de komende
verslagperiode uitgezocht en afgewikkeld te hebben met Stichting Campus Jeugdzorg.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Samenvatting verslag 1 t/m 4:
De curator heeft in eerst instantie de mogelijkheden om tot een doorstart te komen onderzocht
en daarna verschillende overleggen gevoerd met Stichting Campus Jeugdzorg omtrent de
wijze van het voorzetten door Stichting Campus Jeugdzorg van de activiteiten van faillieten
alsmede over de hoogte van de vergoeding die betaald dient te worden over de periode 1 t/m
8 november 2015.
In de huidige verslagperiode zijn er geen werkzaamheden verricht.

6.4

Doorstart: Beschrijving
n.v.t.

6.5

Doorstart: Verantwoording
n.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
n.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
n.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
geen
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

2

Datum:

06-12-2017

In onderzoek
7.2

Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert van 2013.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
n.v.t.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Aan voldaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Samenvatting verslag 1 t/m 4:
De curator heeft zijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond en zijn conclusies gedeeld
met de bestuurder. De curator heeft geoordeeld dat in zowel het faillissement van Schothorst
B.V. als van De Bongert B.V. sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft inmiddels
aangifte gedaan van faillissementsfraude.

7.6

Paulianeus handelen
Samenvatting verslag 1 t/m 4:
'HFXUDWRUKHHIWRQGHU]RHNJHGDDQQDDUGHILQDQFLsOHWUDQVDFWLHVGLHYRRUGDWXPIDLOOLVVHPHQW
hebben plaatsgevonden. Nadat hij zijn onderzoek heeft afgerond heeft hij zijn conclusies
gedeeld met de bestuurder van Schothorst B.V. en De Bongert B.V. De curator heeft
geoordeeld dat de bestuurder in beide faillissementen paulianeus heeft gehandeld.

7.7

Werkzaamheden
In de huidige verslagperiode heeft de curator diverse malen contact gehad met de FIOD
inzake de voortgang van de te nemen stappen.
Bestede tijd in verslagperiode 1,3 uur
Deze periode heeft de curator contact gehad met het OM om na te gaan of zij de heer
Benjamins gaan vervolgen.
Bestede tijd in verslagperiode 0,3 uur
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

06-12-2017

Het UWV heeft een boedelvordering van € 47.963,98 ingediend.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 448.615,-

8.3

Pref. vord. van het UWV
€ 57.261,30

8.4

Andere pref. crediteuren
Geen

8.5

Aantal concurrente crediteuren
8

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 170.918,92

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft contact gehad met de Belastingdienst en hun vordering aangepast in het
financieel verslag.
Bestede tijd 0,2 uur

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
n.v.t.

9.2

Aard procedures
n.v.t.
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Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
Geen

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
Indien de FIOD tot vervolging zal overgaan, zal de curator zich als benadeelde partij in de
strafzaak voegen.
De curator wacht de reactie van het OM af Indien het OM tot vervolging zal overgaan zal
de curator zich als benadeelde partij voegen.

10.3

Indiening volgend verslag
Over 6 maanden.
Over 6 maanden

10.4

Werkzaamheden
Bestede tijd verslagperiode 0,2 uur.
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