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

3
04-11-2022
F.05/22/75
NL:TZ:0000228848:F001
05-04-2022

R-C
Curator

mr. J.H. Steverink
mr C.W. Houtman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Jezebel BV

04-05-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jezebel BV is
statutair gevestigd te Arnhem. De vennootschap is opgericht op 8 februari
2019 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 73938777.

04-05-2022
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister voert de onderneming de SBI-code 88992:
maatschappelijk w erk, het huisvesten, begeleiden en ondersteunen van
personen met psychische problematiek, voormalig gedetineerden, voormalig
verslaafden en andere hulpbehoevenden, alsmede hun inw onende kinderen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ -15.434,00

€ 93.623,00

2020

€ 359.898,00

€ -29.046,00

€ 109.337,00

Toelichting financiële gegevens

04-05-2022
1

Toelichting financiële gegevens
Deze financiële gegevens zullen nader w orden onderzocht in het kader van de
rechtmatigheidsonderzoeken.

04-05-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
04-05-2022
1

8

Boedelsaldo
€ 7.027,50

04-08-2022
2

€ 8.615,73

04-11-2022
3

Verslagperiode
van

04-05-2022
1

5-4-2022
t/m
3-5-2022
van

04-08-2022
2

4-5-2022
t/m
3-8-2022
van

04-11-2022
3

4-8-2022
t/m
3-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 48 min

2

37 uur 18 min

3

11 uur 18 min

totaal

83 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zagen de w erkzaamheden met name op het
staken van de onderneming van gefailleerde en meer in het bijzonder aan de
continuering van de zorg voor de cliënten van de vennootschap met het oog
op de overname van die zorg door andere zorginstellingen. Daarnaast heeft de
curator onder meer tijd besteed aan het inventariseren van roerende zaken,
het opzeggen van de
arbeidsovereenkomsten, het organiseren van een intake van het UW V en het
voeren van gesprekken met de verhuurder van het pand in Andelst, w aar de
zorg w ordt geleverd.

04-05-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en (enig) aandeelhouder is 4 Your Care Management B.V. Van die
vennootschappen zijn tw ee persoonlijke holdings aandeelhouder en
bestuurder. Zij houden respectievelijk 65% en 25% van de aandelen in 4 Your
Care Management BV. De overige 10% w ordt gehouden door een derde
middels haar holdingvennootschap.

04-05-2022
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend w aren er ten tijde van het uitspreken van het
faillissement geen procedures aanhangig.

04-05-2022
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringspolissen zijn opgevraagd. Desgevraagd heeft het bestuur van
Jezebel BV laten w eten dat de cliënten van Jezebel BV onder de
aansprakelijkheidsverzekering van 4 Your Care BV vallen. Deze cliënten
w orden verzorgd op basis van een overeenkomst van onderaanneming tussen
4 Your Care BV en Jezebel BV.

04-05-2022
1

1.4 Huur
Jezebel BV verleent zorg aan haar cliënten vanuit een pand aan het
Europaplein 35 te Andelst. De cliënten huren op hun beurt een zorgstudio in
dat pand in onderhuur, voorzover thans bekend met een zogenaamd
'koppelbeding'. Met de verhuurder zijn gesprekken gevoerd over mogelijke
overname van de huurovereenkomst, dan w el het sluiten van een nieuw e
huurovereenkomst door een derde die dan tevens de inventaris en de zorg
overneemt.

04-05-2022
1

Met ingang van 9 mei 2022 is de huurovereenkomst geëindigd en per diezelfde
dag is door een derde een nieuw e huurovereenkomst gesloten. Meer daarover
in hoofdstuk 3 van dit verslag.

04-08-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Jezebel BV is een zorginstelling die (forensische) zorg verleent aan vrouw en
met of zonder kinderen op basis van de W et langdurige zorg, de W et
forensische zorg en de W et Maatschappelijke Ondersteuning (W MO). Zij doet
dat in onderaanneming, althans daar w aar het de geleverde zorg op basis van
de W et forensische zorg betreft.
Volgens opgaaf van het bestuur is de oorzaak van het faillissement erin
gelegen dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid de betalingen aan 4 Your
Care BV, de hoofdaannemer, na een materiële controle met ingang van
november 2021 heeft opgeschort. Kort gezegd gebeurde dat omdat het
Ministerie meent dat teveel is gedeclareerd, althans dat de administratie niet
naar behoren w erd gevoerd, maar ook omdat zij geen toestemming heeft
gegeven om een onderaannemingsovereenkomst aan te gaan met Jezebel BV,
w elke toestemming op basis van de gesloten raamovereenkomst w el
noodzakelijk is.
Vanw ege de opschorting van de betalingen kon Jezebel BV niet meer aan haar
verplichtingen voldoen en zag zij zich genoodzaakt om haar faillissement aan
te vragen.

04-05-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

04-05-2022
1

8
Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement zijn er 8 w erknemers in
dienst. Eén ervan is (langdurig) ziek en tw ee van hen zijn nog in opleiding.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

04-05-2022
1

9
Toelichting
In februari 2022 is een medew erker op staande voet ontslagen. Deze
medew erker heeft na het uitspreken van het faillissement een procedure ex
artikel 7:681 BW aanhangig gemaakt en verzoekt om vernietiging van het
ontslag omdat zij meent dat er geen dringende reden voor w as.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-7-2022

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Daags na het uitspreken van het faillissement heeft een kantoorgenoot van de
curator gesproken met de w erknemers. Aan hen is verzocht om de zorg voor
de cliënten te continueren. De intake van het UW V is op 12 april jl. gehouden.

04-05-2022
1

De w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgerond.

04-08-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Jezebel BV heeft geen onroerende zaken
in eigendom.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-05-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-05-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 7.027,50

totaal

€ 7.027,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de gebruikelijke kantoorinventaris, w aaronder
computers, beeldschermen en een camerasysteem en voorzieningen die
verband houden met de huisvesting van de cliënten van de vennootschap.

04-05-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is de inventaris verkocht en geleverd aan de
organisatie die ook de huurovereenkomst en de zorg voor de cliënten op de
locatie heeft overgenomen.

04-08-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De (hoogte van de) fiscale vordering w aarvoor dit voorrecht geldt, is ten tijde
van het doen van dit verslag nog niet bekend.

04-05-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In opdracht van de curator zijn de bedrijfsmiddelen inmiddels getaxeerd.

04-05-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Daarvan is geen sprake.

04-05-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-05-2022
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is voorshands niet bekend met de aanw ezigheid van andere activa.

04-05-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

04-05-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De opdrachtgevers van de vennootschap zijn debiteuren. Aan het eind van
iedere maand w erd aan de opdrachtgevers gefactureerd met betrekking tot de
in de maand voordien verleende zorg.
Aldus staan er nog facturen open van voor datum faillissement. In de komende
verslagperiode zal w orden onderzocht of en zo ja, w elke facturen
geïncasseerd kunnen w orden.

04-05-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met DJI (Dienst Justitiële
Inrichtingen) in het kader van de afw ikkeling van het faillissement van 4 Your
Care BV, w elke immers voor DJI hoofdaannemer is. Met betrekking tot
verleende zorg aan cliënten die die zorg niet in het kader van een justitiële
titel kregen, maar op grond van W lz of W MO w ordt nog onderzocht in hoeverre
de vergoeding voor die zorg al dan niet is voldaan. Met zorgkantoor Menzis
(W lz) is het overleg daarover ten tijde van het doen van dit verslag nog
gaande.

04-08-2022
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator voornamelijk tijd besteed
aan het verkrijgen van vergoedingen voor verleende zorg. Hij is daar nog niet
mee klaar. Voor één cliënt die verbleef in het kader van W mo is inmiddels
betaald (op de door gefailleerde onderhouden bankrekening). Hetzelfde geldt
voor een cliënt die verbleef in het kader van de W et forensische zorg. De
vergoeding daarvoor is betaald aan 4 Your Care BV. Voor een aantal cliënten
dat verbleef in het kader van de W et langdurige zorg en de W et forensische
zorg maakt de curator nog aanspraak op vergoeding voor verleende zorg. Hij
verw acht dat hij het in de komende verslagperiode kan afronden.

04-11-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenincasso zal in de komende verslagperiode ter hand w orden
genomen.

04-05-2022
1

Ook in de komende verslagperiode zal de curator overleggen met SVB,
Zorgkantoor en DJI omtrent vergoeding voor verleende zorg.

04-11-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Voorzover thans bekend is er geen bank die een vordering heeft op
gefailleerde.

04-05-2022
1

5.2 Leasecontracten
De curator is bekend met een leaseovereenkomst van een auto van het merk
Peugeot, type 108. Deze leaseovereenkomst is beëindigd en de auto is
inmiddels opgehaald.

04-05-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er door gefailleerde geen zekerheden gegeven.

04-05-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

04-05-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich in de eerste verslagperiode geen crediteur gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

04-05-2022
1

5.6 Retentierechten
Er heeft zich in de eerste verslagperiode geen crediteur gemeld met een
beroep op een retentierecht.

04-05-2022
1

5.7 Reclamerechten
Evenmin is er een partij gew eest die een recht van reclame heeft ingeroepen.
Dat ligt overigens, gelet op de aard van de onderneming, ook niet voor de
hand.

04-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

04-05-2022
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank w aar gefailleerde een rekening houdt.

04-05-2022
1

Afgerond.

04-11-2022
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetten van de onderneming is geen sprake, w el van
boedelbereddering gedurende w elke periode de w erknemers van gefailleerde
nog zorg verlenen aan de cliënten daarvan om zo derden (geïnteresseerde
zorginstellingen) gelegenheid te geven om met de betrokken partijen (DJI,
zorgkantoor en vastgoedeigenaar) tot overeenstemming te komen zodat de
zorg kan w orden gecontinueerd. Beoogd w ordt om dat te doen zonder dat de
kw aliteit en continuïteit van zorg in het geding komt.

04-05-2022
1

Met ingang van 9 mei 2022 is de zorg aan de cliënten van Jezebel BV
overgedragen aan een derde partij en is door deze partij met de
vastgoedeigenaar een nieuw e huurovereenkomst gesloten. Een aantal
w erknemers van curanda is met deze overnemende partij een
arbeidsovereenkomst aangegaan. Over de betaling van de zorg die w erd
verleend vanaf datum faillissement tot en met de dag dat de zorg w erd
overgenomen, w ordt met de financiers daarvan (DJI, gemeenten en Menzis)
nog overleg gevoerd ten tijde van het doen van dit verslag.

04-08-2022
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-05-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-05-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake, anders dan dat een derde in de
gelegenheid gesteld zal w orden om met de betrokken partijen als genoemd in
6.1 tot overeenstemming te komen over de continuering van de zorg.

04-05-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-05-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

04-05-2022
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

04-05-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

04-05-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar het antw oord op de
vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan, ter hand w orden genomen.

04-05-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is de administratie veilig gesteld en het
onderzoek ervan ter hand genomen. Dat onderzoek zal in samenhang met het
onderzoek in de faillissementen van 4 Your Care BV en 4 Your Care
Management BV w orden uitgevoerd.

04-08-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 2 juli 2020

04-05-2022
1

2020: 2 augustus 2021

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dat w ordt onderzocht.

04-05-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
idem.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-05-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-05-2022
1

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de komende verslagperiode ter hand
w orden genomen.

Toelichting

04-08-2022
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de onderzoeken ter hand genomen. De
uitkomst ervan zal te zijner tijd met de rechter-commissaris w orden gedeeld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

04-05-2022
1

Zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal nog onderzoek doen naar de onderw erpen als bedoeld in dit
hoofdstuk.

04-05-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk zijn ter hand genomen.

04-08-2022
2

De onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk zijn nog niet afgerond. Deze
w orden gecombineerd met dezelfde onderzoeken in de faillissementen van 4
Your Care Management BV en 4 Your Care BV.

04-11-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

04-05-2022
1

Het salaris van de curator betreft een boedelvordering.

€ 9.302,98
Toelichting
Een verhuurder heeft een boedelvordering ad € 9.302,98 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-08-2022
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

04-05-2022
1

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

€ 11.260,00

04-08-2022
2

Toelichting
De belastingdienst heeft een preferente vordering ad € 11.260,00 ter
verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

04-05-2022
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

04-05-2022
1

(nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

04-05-2022
1

Er zijn nog geen concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

6

04-08-2022
2

Toelichting
Tot op heden hebben zes crediteuren een concurrente vordering ingediend.

10
Toelichting
Tot op heden hebben 10 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

04-11-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

04-05-2022
1

(nog) niet van toepassing.

€ 9.716,06

04-08-2022
2

€ 117.881,87

04-11-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-08-2022
2

Nog niet bekend.

04-11-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren die zich bij mij melden noteren.

04-08-2022
2

Crediteuren die zich bij mij melden noteren.

04-11-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Door een w erknemer van gefailleerde w erd een verzoek ex artikel 7:681 BW
ingediend. Verw eerder zijn gefailleerde, Jezebel BV en de curator.

04-05-2022
1

9.2 Aard procedures
Het verzoek strekt - kort gezegd - tot vernietiging van het gegeven ontslag.

04-05-2022
1

9.3 Stand procedures
Ten tijde van het doen van het eerste verslag w erd het verzoekschrift
ingediend.

04-05-2022
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de kantonrechter - nadat de curator zich
aan het oordeel van de rechter had gerefereerd - een beschikking gew ezen
w aarbij het ontslag w erd vernietigd. Het UW V zal de kw estie afw ikkelen, nu
deze w erknemer ook onder de loongarantieregeling valt.

04-08-2022
2

9.4 Werkzaamheden procedures
(nog) niet van toepassing.

04-05-2022
1

Voeren van telefonisch en schriftelijk overleg. De w erkzaamheden zijn
inmiddels afgerond.

04-08-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Als op heel korte termijn na het verschijnen van dit verslag de zorg van alle
cliënten kan w orden overgedragen aan een andere zorginstelling, kan de
curator de
kantoorinventaris verkopen of laten veilen en zal hij w illen afrekenen met de
opdrachtgevers. Ook zullen de rechtmatigheidsonderzoeken als
bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag ter hand w orden genomen.

04-05-2022
1

Met de opdrachtgevers w ordt overleg gevoerd over afrekening van verleende
zorg en de rechtmatigheidsonderzoeken w orden uitgevoerd.

04-08-2022
2

Met de opdrachtgevers w ordt nog steeds overleg gevoerd over afrekening
van verleende zorg. Het rechtmatigheidsonderzoek is gaande.

04-11-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daarvan is ten tijde van dit eerste verslag nog niets te zeggen.

04-05-2022
1

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nog afhankelijk van te veel
factoren om daar nu een uitspraak over te kunnen doen.

04-11-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2023

04-11-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

04-11-2022
3

