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

9
07-07-2021
F.08/15/323
NL:TZ:0000008853:F001
03-06-2015

R-C
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mr. M.M. Verhoeven
mr J. van der Hel

Algemene gegevens
Naam onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Attent Thuiszorg
B.V.

05-06-2018
3

Gegevens onderneming
Attent Thuiszorg B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7442 LW Nijverdal,
Storkstraat 9.

05-06-2018
3

Activiteiten onderneming
Het verlenen van kraamzorg.

05-06-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 292.851,00

€ 955.035,17

2014

€ 1.081.103,00

€ 799.708,11

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

05-06-2018
3

Toelichting
w aarvan 9 kraamverzorgsters en 2 kraamzorg-managers.

Boedelsaldo
€ 11.755,05

05-06-2018
3

Toelichting
13-11-2017
€ 7.762,05

25-05-2020
6

€ 7.762,05

30-03-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-11-2017

05-06-2018
3

t/m
5-6-2018
van
6-6-2018

22-01-2019
4

t/m
22-1-2019
van
23-1-2019

03-06-2019
5

t/m
3-6-2019
van
4-6-2019

25-05-2020
6

t/m
25-5-2020
van
26-5-2020

14-10-2020
7

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020

30-03-2021
8

t/m
24-3-2021
van
25-3-2021
t/m
7-7-2021

Bestede uren

07-07-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

4 uur 22 min

4

1 uur 25 min

5

2 uur 18 min

6

3 uur 30 min

7

0 uur 48 min

8

0 uur 36 min

9

1 uur 30 min

totaal

14 uur 29 min

Toelichting bestede uren
Dit is het 6e verslag.

05-06-2018
3

Dit is het 7e verslag.

22-01-2019
4

Dit is het 8e verslag.

03-06-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Attent Thuiszorg B.V. is een 100% dochteronderneming van Jansen-Spoelder
Holding B.V.
Van deze vennootschap is mevrouw Jansen-Spoelder directeur grootaandeelhouder.

05-06-2018
3

1.2 Lopende procedures
Er is sprake van een procedure met een aannemingsmaatschappij. Deze
aannemingsmaatschappij oefent een retentierecht uit op een onroerende zaak
die in eigendom
toebehoort aan Attent W oonzorg B.V., maar het uitoefenen van het
retentierecht vloeit w el
voort uit de overeenkomst tussen de betreffende aannemings-maatschappij en
Attent
Thuiszorg B.V.. In de komende verslagperiode zal de curator deze kw estie
nader onderzoeken
en daarover berichten.

05-06-2018
3

1.3 Verzekeringen
Ter zake de lopende verzekeringen maakt de curator nog een inventarisatie.
Hierop w ordt in
een volgend verslag teruggekomen.

05-06-2018
3

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Storkstraat 9 te Nijverdal w ordt gehuurd van Attent
Vastgoed B.V.
voor een bedrag van € 4.620,00 per maand (zonder BTW ). De
huurovereenkomst is per datum
faillissement met w ederzijds goedvinden ontbonden.

05-06-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de (middellijk) bestuurder van Attent Kraamzorg is het faillissement
veroorzaakt als
gevolg van (te) hoge financieringslasten, w aardoor er onvoldoende liquiditeit
beschikbaar w as
om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

05-06-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

05-06-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19

05-06-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-6-2015

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie.

05-06-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bedrijfsruimte w erd gehuurd.

05-06-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie.

3.3 Bedrijfsmiddelen

05-06-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting.

€ 4.900,00

totaal

€ 4.900,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een spaarzame hoeveelheid bedrijfsmiddelen aangetroffen.
Deze zijn
getaxeerd door het NTAB.

05-06-2018
3

Boedelbijdrage: n.v.t. Het betreffen bodemzaken

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

05-06-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, onderhandelingen met koper.

05-06-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Het onderhanden w erk (zijnde
reeds verrichtte
maar nog niet gedeclareerde w erkzaamheden) is door de curator gefactureerd.
In een volgend verslag w ordt hierop teruggekomen.
Het totaalbedrag dat w erd gefactureerd voor in het faillissement van Attent
Thuiszorg BV voor reeds voorafgaand aan het faillissement verrichtte
w erkzaamheden bedraagt € 25.528,80. Ter zake is een opbrengst
gegenereerd van € 15.708,80. De opbrengst w erd
ontvangen op de SNS-rekening van gefailleerde en naar de
faillissementsrekening geboekt.
Verkoopopbrengst: Zie hierboven onder beschrijving voorraden/onderhanden
w erk.
Boedelbijdrage: Zie hierboven onder beschrijving voorraden/onderhanden
w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

05-06-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

05-06-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting.

€ 13.100,00

totaal

€ 13.100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Goodw ill - immaterieel actief.

05-06-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, onderhandelingen met koper.

05-06-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting debiteuren
De omvang van de debiteurenpositie is per de datum van dit verslag nog niet
bekend. De
curator verricht nog nader onderzoek.
De debiteurenpositie is bekend. In het faillissement van Attent Thuiszorg BV
w as er ten tijde van de faillissementsuitspraak geen sprake van onbetaald
gebleven facturen, buiten hetgeen nog gefactureerd diende te w orden (zie
hiervoor onder "rubriek 3.11").
Opbrengst: Zie hierboven onder omvang debiteuren.
Boedelbijdrage: 10%.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

05-06-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.700.000,00

05-06-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank Noord en W est Tw ente heeft bij de curator een vordering
ingediend van plm. €
2.700.000,00. Het betreft een zogenaamde compte-joint financiering, w aarvoor
ook andere
(niet gefailleerde) vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft een leasecontracten aangetroffen.

05-06-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op debiteuren en bedrijfsmiddelen.

05-06-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Ja.

05-06-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

05-06-2018
3

5.6 Retentierechten
N.v.t.

05-06-2018
3

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

05-06-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
10%.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-06-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie.

05-06-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
De curator heeft in dit faillissement tw ee structuren aangetroffen volgens
aangehechte bijlagen
I en II. Voor de goede orde w ordt bericht dat van de structuur I alleen
gefailleerd is Attent
Kraamzorg B.V. en Attent Thuiszorg B.V. De overige vennootschappen zijn niet
gefailleerd. De
vennootschappen opgenomen in de structuur II zijn geen van alleen
gefailleerd.
De curator heeft in dit faillissement een activa-transactie kunnen afsluiten met
de besloten
vennootschap Zorgparticipaties B.V. Genoemde activa-transactie houdt in dat
Zorgparticipaties B.V. vanuit de faillissementsboedel koopt roerende zaken
aanw ezig in het
pand Storkstraat 9 te Nijverdal, alsmede roerende zaken aanw ezig in het pand
Joncheerelaan
144 te Nijverdal.
De koopsommen in deze zijn respectievelijk € 900,00 en € 10.000,00 exclusief
B.T.W .
Daarnaast is een overeenkomst gesloten met betrekking tot de goodw ill. De
betaling heeft
plaatsgevonden.
Er zijn w el de nodige rekening-courantverhoudingen. Deze rekeningcourantverhoudingen zijn
de navolgende:
Attent Thuiszorg B.V. heeft een vordering op:
Huisvesting B.V. (nieuw ) € 2.774,73
Jansen Spoelder Holding B.V. (oud) € 37.265,55
Attent Kraamzorg B.V.€ 39.700,81 en € 16.710,08
Attent W MO B.V. € 13.133,54
W oonzorg B.V. (oud) € 53.170,08
Voor de goede orde w ordt in het onderhavige verslag bericht dat Attent
Kraamzorg B.V.
eveneens de nodige rekening-courantvorderingen heeft en w el de
navolgende:
Attent Vastgoed B.V. € 77.325,78
W oonzorg B.V. € 127.868,25
W MO B.V. € 2.000,00
De curator zal deze rekening-courantvorderingen moeten gaan incasseren. Ter
zake zal
overleg w orden gevoerd met de Rechter-Commissaris.

05-06-2018
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De kw estie van bovengenoemde rekening-courantvorderingen is nog steeds
niet opgelost. De desbetreffende debiteuren nemen het standpunt in dat zij
een aanzienlijke vordering op de Rabobank in verband met afgesloten SW APovereenkomsten en dat, na betaling van een
schadevergoeding de rekening-courantvorderingen kunnen w orden afgelost.
De vraag die zich aandient is natuurlijk of een dergelijke schadevergoeding er
ooit zal komen. De curator heeft het voornemen thans over te gaan tot
incassering van de rekening-courantvorderingen.
07-04-2017: de rekeningcourantvorderingen zijn nog niet geincasseerd. Het is
heel goed
mogelijk dat de curator de rechter-commissaris zal verzoeken het faillissement
aan te vragen van de desbetreffende debiteuren. Het moge voor zich spreken
dat de curator in dit verband w el de nodige zorgvuldigheid betracht.
Mevrouw Jansen-Spoelder, noch haar advocaat, heeft gereageerd op recente
betalingsverzoeken. Er is al enige tijd geen voortgang geboekt in deze
kw estie. Betaling
van de vorderingen w ordt daarom niet langer verw acht. Ter zake zal het
faillissement
w orden aangevraagd van de verschillende vennootschappen. De concept
faillissementsrekesten zend ik u op voorhand toe. Ik verw acht u deze stukken
binnen 14 dagen na heden toe te kunnen zenden.
De rekening-courantvorderingen zijn nog steeds niet opgelost. De curator is
hier nog mee bezig.
Mevrouw Jansen-Spoelder alsmede haar advocaat hebben ondertussen
gereageerd. De reactie moet de curator nog nauw er onderzoeken. Tevens is
overleg nodig met de Rabobank. Gezien het nodige overleg moet w orden
verw acht dat eerst duidelijkheid gaat ontstaan in de maand september 2018.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Is aan voldaan.

05-06-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2013 is tijdig gedeponeerd.

05-06-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de onderneming.

05-06-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

05-06-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

05-06-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

05-06-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. Ter zake is voldaan aan de
boekhoudverplichting.

05-06-2018
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.

05-06-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 60.832,85

05-06-2018
3

Toelichting
Salaris curator: PM, kosten taxatierapport. UW V: € 60.498,08; Gemeente
Hellendoorn: €
334,77.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 217.323,00

05-06-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 63.330,25

05-06-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,01

05-06-2018
3

Toelichting
Mevrouw M. W ieldraayer: P.M.
Mevrouw J. van den Noort: P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

05-06-2018
3

Toelichting
28 w aarvan zich er 12 hebben gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 448.661,17

05-06-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
W aarschijnlijk opheffen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

05-06-2018
3

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
Afronden activatransactie, onderzoek naar rechtmatigheid.

05-06-2018
3

In deze moet w orden geconstateerd dat de gefailleerde Attent Thuiszorg B.V.
in ieder geval een onbetw iste vordering heeft op Jansen-Spoelder Holding B.V.
ad € 46.025,00.

22-01-2019
4

Daarnaast moet w orden geconstateerd dat de gefaillieerde Attent Kraamzorg
B.V. een, onbetw iste, vordering heeft op Attent W oonzorg B.V. ad €
149.252,00.
Door de Rabobank is onroerend goed verkocht met als gevolg dat
bovengenoemde standen nog openstaan.
Deze onbetw iste bedragen zijn aan de curator doorgegeven door de
Raadsman van respectievelijk Jansen-Spoelder Holding B.V. en Attent
W oonzorg B.V.
Door de Rabobank is onroerend goed verkocht (buiten de curator om) middels
toestemming onderhandse verkoop van de Voorzieningenrechter.
In deze moet tevens w orden geconstateerd dat met betrekking tot JansenSpoelder Holding B.V. de rente sw ap-problematiek speelt. De curator heeft
navraag gedaan bij de Rabobank hoe hoog de uitkering zou zijn. Immers, door
de Rabobank zal w orden gecompenseerd met w ellicht tot gevolg dat
bovengenoemde vorderingen, verpand aan de Rabobank, vervallen c.q.
w orden verminderd.
De vorderingen zijn verpand aan de Rabobank. De Rabobank w il w el gaarne
dat de curator het faillissement aanvraagt van bovengenoemde debiteuren en
w il de verpanding ook w el opheffen mits de helft van de opbrengsten naar de
Rabobank toevloeien.
Los van de vraag of een dergelijke afspraak w el gemaakt moet en kan w orden
blijft natuurlijk w el de vraag of, na verrekening er nog w el
debiteurenvorderingen openstaan.

De Rabobank heeft aan de curator op 8 januari jl. eenvoudigw eg bericht dat
aan de klant een aanbod is gedaan en dat het aan de klant is om dit al of niet
te accepteren. Aan de curator w ordt niet medegedeeld hoe hoog dit aanbod is.
Los van het vorenstaande is de Rabobank van mening dat, ondanks de
verkoop van het onroerend goed de vorderingen op de gefailleerde partijen
hoger zouden zijn.
Door de Rabobank moet eenvoudigw eg na te gaan zijn w elke vorderingen de
Rabobank nu nog exact heeft, ook na verkoop van het onroerende zaak, nu de
opbrengst volledig buiten de boedel om naar de Rabobank is gegaan.
Daarnaast moet voor de Rabobank eenvoudigw eg zijn na te gaan of, na
compensatie er nog w el vorderingen overblijven.
Gezien het vorengaande zal de curator de Rabobank aanschrijven dat de
Rabobank zelf dient over te gaan tot het incasseren van de aan haar verpande
debiteurenvorderingen.
De reactie van de Rabobank w acht de curator nog even af. Indien de
Rabobank zelf tot incassering overgaat dan zullen de faillissementen voor
afw ikkeling gereed liggen.
In het onderhavige faillissement valt, met betrekking tot het plan van aanpak
het navolgende te vermelden.

03-06-2019
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a. De Rabobank heeft nog een vordering op de Attent-groep van €
2.060.021,10.
b. Attent Thuiszorg B.V. (de gefailleerde) heeft nog een vordering op JansenSpoelder Holding B.V. ad € 46.025,00. Daarnaast heeft Attent Kraamzorg B.V.
(gefailleerd) nog een vordering op Attent W oonzorg B.V. ad € 149.252,00.
c. De vorderingen vallen onder het pandrecht van de Rabobank.
d. In het kader van de rentesw ap-problematiek moet de Rabobank nog
bedragen gaan terugbetalen aan de Attent-vennootschappen.
e. De faillissementsboedels Attent Thuiszorg B.V. en Attent Kraamzorg B.V.
hebben alleen maar belang bij bovengenoemde vorderingen indien de
rentesw ap-uitkering dermate hoog is zodat daarmee de vorderingen van de
Rabobank (middels compensatie) zijn voldaan, althans voor het grootste
gedeelte zijn voldaan.
f. Van belang is derhalve te w eten hoe hoog de rentesw ap-uitkering aan de
Attent-vennootschappen zal zijn. De Rabobank heeft ter zake nog geen
helderheid kunnen verschaffen, w aarschijnlijk omdat de rentesw approblematiek door een geheel andere afdeling w ordt behandeld.
g. De curator heeft dan ook nogmaals aan de Rabobank verzocht helderheid te
geven hoe hoog de rentesw ap-uitkering zal zijn. Aan de Rabobank is ter zake
een termijn gegund tot 1 juli aanstaande.
In het onderhavige faillissement staat vast dat (de gefailleerde Attent
Thuiszorg B.V.) een vordering heeft op Jansen-Spoelder Holding B.V. ad €
46.025,00. Deze vordering is door de raadsman van Attent Thuiszorg middels
emailbericht d.d. 13 februari 2018 erkend.

25-05-2020
6

Attent Thuiszorg B.V. neemt echter het standpunt in dat zij een vordering zou
hebben op de Rabobank in het kader van de rente-sw approblematiek. Als deze
vordering betaald zou w orden dan kan Jansen –Spoelder Holding B.V. de
vordering voldoen.
Op 3 april 2020 heeft de curator Jansen-Spoelder Holding B.V. in deze
nogmaals aangeschreven met de mededeling dat de boedel niet langer kan
w achten met het incasseren van deze vordering en dat een uiterlijke termijn
w ordt gegeven van 1 september 2020. Een eventuele verjaring is dan ook
gestuit. Dit w as overigens ook reeds geschied middels schrijven d.d. 29 januari
2019.
Het is de curator overigens bekend dat de problematiek van de rente-sw ap
niet eenvoudig is. Anderzijds kan het natuurlijk niet zo zijn dat de
faillissementsboedel tot in lengte van dagen maar moet w achten tot de
vordering w ordt betaald. Verzocht w ordt om het opvolgende verslag te mogen
indienen na 1 september 2020.
In het plan van aanpak in het verslag d.d. 25-05-2020 staat reeds vermeld dat
de faillissementsboedel van Attent Thuiszorg B.V. een vordering heeft op
Jansen-Spoelder Holding B.V. ad € 46.025,00. De curator had deze debiteur
een termijn gegeven tot 1 september jl. De verjaring is gestuit. De debiteur is
niet tot betaling overgegaan. De debiteur is nog steeds van mening van
Rabobank een aanzienlijk bedrag te vorderen te hebben in het kader van de
rentesw ap-problematiek.

14-10-2020
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Gezien de huidige corona-problematiek acht de curator het op dit moment niet
opportuun het faillissement te gaan aanvragen van Jansen-Spoelder Holding
BV. De curator zal een nadere termijn stellen, te w eten dat uiterlijk 01-01-2021
betaling gevolgd moet zijn.
De faillissementsboedel van Attent Kraamzorg B.V. heeft nog een vordering op
Attent W oonzorg B.V. van € 149.252,00. Hier geldt dezelfde problematiek als
bij de vordering van de faillissementsboedel van Attent Thuiszorg B.V. op
Jansen-Spoelder Holding B.V. Eveneens hier geldt dat, gezien de coronaproblematiek de curator aan Attent W oonzorg B.V. een terme de grâce w il
gunnen tot 1 januari 2021.
Zoals vermeld in het 7e verslag heeft de faillissementsboedel van Attent
Thuiszorg B.V. een vordering op Jansen Spoelder Holding B.V. ad € 46.025,00.
De rechter-commissaris heeft op 24 december 2020 reeds toestemming
gegeven om het faillissement aan te vragen van Jansen-Spoelder Holding B.V.
Het faillissementsrekest ligt ter indiening gereed. Dit faillissementsrekest zal
w orden ingediend tegelijkertijd met een faillissementsrekest van Attent
Kraamzorg B.V. inzake een vordering op Attent W oonzorg B.V. van €
149.252,00.

30-03-2021
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De curator heeft Jansen-Spoelder Holding B.V. meermaals de mogelijkheid
gegeven om de boedel tegemoet te komen in haar vordering ad € 46.025,00
op genoemde vennootschap. Hier is geen gebruik van gemaakt.

07-07-2021
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De curator heeft vervolgens een verzoekschrift faillietverklaring tegen
Jansen-Spoelder Holding BV moeten indienen. Het faillissement van JansenSpoelder Holding BV is vervolgens op 30-06-2021 door de RB Overijssel
locatie Almelo uitgesproken. Mr. Kolkman is de curator.
De curator van Attent Thuiszorg w acht thans de bevindingen van mr. Kolkman
af.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Ongeveer 1 jaar.

05-06-2018
3

6 maanden

30-03-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie.

Bijlagen
Bijlagen

05-06-2018
3

