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Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap Ikzijnw ij B.V., ingeschreven in het
handelsregister KvK onder nr. 69827273, statutair gevestigd te Kampen,
gevestigd en kantoorhoudende te 8262 NA Kampen aan het adres Balkstraat
2.
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Activiteiten onderneming
Uitoefening van een zorgorganisatie: bieden van individuele zorg/begeleiding,
huishoudelijke hulp, dagbesteding en beschermd/begeleid w onen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 480.000,00

€ 98.800,00

€ 135.000,00

2017

€ 442.000,00

€ 93.567,00

€ 121.200,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens zijn (nog) niet beschikbaar c.q. (nog) niet aangeleverd. De
bestuurder is verzocht deze omgaand aan te leveren.
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De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2018, opgemaakt
door een extern administratiekantoor. Over 2019 zijn geen jaarcijfers
opgemaakt.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
32

25-03-2020
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Boedelsaldo
€ 21.305,93

25-06-2020
2

€ 47.537,90

24-09-2020
3

€ 73.518,29

23-12-2020
4

Verslagperiode
van
25-4-2020

25-03-2020
1

t/m
25-3-2020
van
26-3-2020

25-06-2020
2

t/m
25-6-2020
van
26-6-2020

24-09-2020
3

t/m
24-9-2020
van
25-9-2020
t/m
23-12-2020

Bestede uren

23-12-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 42 min

2

48 uur 30 min

3

26 uur 12 min

4

31 uur 30 min

totaal

156 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator veel tijd en aandacht moeten
besteden aan de zorgcontinuïteit en het zo spoedig mogelijk elders
onderbrengen van cliënten en medew erkers. Er zijn daartoe veel contacten
gew eest met andere zorgaanbieders, medew erkers, de gemeente Kampen,
GGD, bew indvoerders/mentoren en verhuurders, w elke proces overigens nog
niet is afgerond. De boedel heeft hier vooral een faciliterende rol gehad,
zonder dat dit baten voor de boedel heeft gebracht.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 20 oktober 2017. Enig aandeelhouder en
bestuurder is mevrouw J. Dorgelo, w onende te Kampen. De onderneming w erd
voordien vanaf juli 2014 door mevrouw Dorgelo gedreven in de rechtsvorm van
een eenmanszaak. Er is een raad van commissarissen (vanaf datum oprichting
van de vennootschap), w aarvan de heren G.J.M van Dooremolen en M.M. Ekker
voorzitter respectievelijk secretaris/penningmeester zijn.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Procedure gemeente Kampen (rechtbank Overijssel) :
Gefailleerde heeft eind 2019 een kort geding procedure aangespannen tegen
de gemeente Kampen vanw ege het (gestelde) onrechtmatig opzeggen van
een zorgcontract met gefailleerde. Volgens de gemeente zou gefailleerde niet
(meer) voldoen aan de gestelde kw aliteitseisen, hetgeen door gefailleerde is
bestreden. Gefailleerde heeft o.a. nakoming van het contract gevorderd. Op 13
januari 2020 en 27 januari 2020 zijn zittingen gehouden, w aarna de
behandeling (voor overleg tussen partijen) is aangehouden tot 11 maart 2020.
Partijen zijn niet tot een oplossing gekomen, w aarna de curator (met
toestemming van de rechter-commissaris) de procedure heeft overgenomen en
ter rolle van 11 maart 2020 vonnis heeft gevraagd. Bij vonnis van de rechtbank
van 20 maart 2020 zijn de vorderingen van gefailleerde afgew ezen. Zie verder
ook hoofdstuk 9.
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Er blijkt ook nog een procedure aanhangig te zijn bij het Gerechtshof ArnhemLeeuw arden. Die procedure betreft een door failliet voor datum faillissement
ingesteld hoger beroep tegen een kort geding vonnis van de rechtbank
Overijssel d.d. 17 april 2019 en gaat inhoudelijk over een geschil met een exw erknemer over loon en gestelde onrechtmatige nevenactiviteiten. De
procedure is door het Hof deels geschorst vanw ege faillissement. De curator
heeft met de w ederpartij afgesproken (met instemming rechter-commissaris)
de volledige procedure te doen royeren.

25-06-2020
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1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn geëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Huur Balkstraat 2 Kampen:
Gefailleerde huurt een bedrijfspand aan de Balkstraat 2 te Kampen.
Gefailleerde heeft een deel van deze ruimte (4 appartementen) onderverhuurd
aan 4 bew oners, aan w ie zij ook zorg verleent (beschermd/begeleid w onen).
De zorg- en huurovereenkomsten zijn geëindigd. De bew oners is aangezegd
de appartementen uiterlijk 31 maart 2020 te hebben ontruimd en verlaten. Een
bew oner is reeds vertrokken. Een aantal huurders heeft een huurachterstand.
Met de verhuurder is overeengekomen dat de huur eindigt zodra de
onderhuurders/bew oners de w oning hebben verlaten.
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Huur Begijneplein 1 Kampen:
Gefailleerde huurt een w oning aan het Begijneplein 1 te Kampen. Gefailleerde
heeft deze w oning onderverhuurd aan een cliënt aan w ie tevens zorg w erd
verleend. De zorgovereenkomst en huurovereenkomst zijn reeds in 2019
geëindigd, echter de bew oner w eigerde de w oning te verlaten. Bij kort geding
vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 21 november 2019 is de bew oner
bevolen de w oning te ontruimen uiterlijk 21 maart 2020, doch die heeft
daaraan geen gehoor gegeven. In overleg met de w oningeigenaar heb ik het
kort geding vonnis doen betekenen en ontruiming (met de sterke arm) doen
aanzeggen per 25 maart 2020. Met de verhuurder is overeengekomen dat de
huur eindigt zodra de onderhuurders/bew oners de w oning hebben verlaten.
Huur Voorstraat 101 Kampen:
Gefailleerde huurt een w oning aan de Voorstraat 101 te Kampen. Gefailleerde
heeft deze w oning onderverhuurd aan derden. De curator is in overleg
getreden met de w oningeigenaar en onderhuurder om de
huurovereenkomsten in goed overleg tegelijkertijd te beëindigen.
Huur Balkstraat 2 Kampen:
Eind april 2020 heeft de laatste (van 5) bew oner(s) uiteindelijk (mede na veel
inzet van instanties) zijn kamer aan de Balkstraat verlaten. De
huurovereenkomst met de eigenaar van het pand is met w ederzijds
goedvinden beëindigd per 1 mei 2020. De boedel heeft nog vorderingen op de
bew oners ter zake huur. Zij hebben voor het gebruik van de kamers sinds
begin 2019 geen huur voldaan. De curator zal de huurvorderingen in kaart
brengen en verdere actie ondernemen.
Huur Begijneplein 1 Kampen:
Aangezien de bew oner w eigerde de w oning te verlaten is de ontruiming
aangezegd tegen 25 maart 2020. Echter, in verband met het corona virus en
besmettingsgevaar (en aangekondigd verzet door betrokkene) trokken
deurw aarder en ingeroepen sterke arm zich op het laatste moment terug.
Feitelijke ontruiming heeft daadw erkelijk (zonder verdere escalatie) pas
plaatsgevonden op 7 mei 2020. De huurovereenkomst met de eigenaar van
het pand is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 7 mei 2020. De
ontruimingskosten w orden door de verhuurder gedragen.
Huur Voorstraat 101 Kampen:
Deze huurovereenkomst met de eigenaar van het pand is in goed overleg en
met w ederzijds goedvinden beëindigd per 1 april 2020, evenals de
huurovereenkomst met de onderhuurder van failliet. Deze laatste heeft aan de
boedel nog de huurtermijn over de maand maart 2020 voldaan.

1.5 Oorzaak faillissement

25-06-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van gefailleerde heeft de gemeente Kampen het
faillissement veroorzaakt, om reden dat die het zorgcontract op onterechte
gronden heeft beëindigd, een cliëntenstop voor gefailleerde zou hebben
ingevoerd en gelden heeft vastgehouden. De curator onderzoekt dit nog en zal
in een volgend verslag nader ingaan op de oorzaak en achtergronden van het
faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
32

25-03-2020
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Toelichting
Betreft w erknemers huishoudelijke hulp, ambulante zorg, dagbesteding en
w oonbegeleiding.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
32

25-03-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-2-2020

32

totaal

32

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers tijdens een bijeenkomst op 26 februari 2020
geïnformeerd over het faillissement en daarbij aan alle w erknemers ontslag
aangekondigd. Op 28 februari 2020 is, na verkregen toestemming rechtercommissaris, schriftelijk ontslag aangezegd. Ten behoeve van het personeel
heeft op 6 maart 2020 een bijeenkomst met het UW V plaatsgevonden (in het
kader van de loonovernameverplichtingen). Voor de w erknemers in de
huishoudelijke zorg is op 2 maart 2020 een informatie-bijeenkomst
georganiseerd door een partij die deze zorg inclusief w erknemers w ilde
overnemen (PGVZ te Kampen). De curator heeft zich ingespannen om de
continuïteit van zorg zoveel mogelijk te w aarborgen en zow el de zorgverlening
als de w erknemers zo spoedig mogelijk na faillietverklaring elders 'onder te
brengen'. De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met de w erknemers die
tijdens de opzegtermijn naar een andere w erkgever zijn gegaan in overleg
met de w erknemers eerder beëindigd.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen onroerende zaken.

25-03-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het betreft een beperkte kantoorinventaris (meubilair, enkele pc's,
telefoontoestellen etc.). De curator brengt dit nog in kaart.
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De beperkte (kantoor) inventaris is verkocht aan de eigenaar van het
bedrijfspand (die deze grotendeels heeft afgevoerd) voor een bedrag van €
500,-- excl. btw . Zaken van derden zijn aan deze derden teruggegeven.

25-06-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, de fiscus heeft ter zake de inventaris een voorrecht (er is sprake van
diverse onbetaalde aanslagen loonheffing en btw ).

25-03-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is doende met inventarisatie- en verkoopactiviteiten.

25-03-2020
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Inventarisatie en verkoop.

25-06-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen. Er w as nog w el sprake van onderhanden
w erk dat inmiddels is gefactureerd. Zie verder bij hoofdstuk 4 debiteuren. Het
betreft een bedrag van € 38.668,87.

25-06-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden rond het doen factureren van onderhanden w erk.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

25-06-2020
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1.
De boedel heeft jegens een vijftal voormalige bew oners van het pand aan de
Balkstraat te Kampen nog vorderingen uit hoofde van geleverde w oon-en
individuele begeleiding vanaf omstreeks februari 2019 tot omstreeks maart
2020. De bew oners hebben voor de bekostiging van de begeleiding een
persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd, w elke echter door de
gemeente Kampen w erd gew eigerd. Na tussenkomst van de
Voorzieningenrechter (veroordelend vonnis d.d. 5 december 2019) heeft de
gemeente alsnog pgb's beschikbaar gesteld. Over de periode november 2019
tot omstreeks maart 2020 is in dat kader nu door de boedel - voor tw ee
bew oners - een vergoeding ontvangen van in totaal € 19.718,43. De curator is
nog in afw achting van de vergoeding voor tw ee andere bew oners.

25-06-2020
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Over de periode omstreeks februari 2019 tot aan november 2019 is door de
gemeente Kampen aan de bew oners/cliënten nog geen pgb verstrekt. Hierover
loopt nog een procedure tussen de bew oners/cliënten (bijgestaan door een
advocaat) en de gemeente Kampen. De voornoemde advocaat verw acht dat
de uitspraak van een vonnis nog w el even op zich laat w achten. W aar de
Voorzieningenrechter de gemeente eerder al veroordeelde tot het toekennen
van budgetten over de periode vanaf november 2019 (vanaf datum aanvraag
verzoek voorlopige voorziening) is, zo begrijpt de curator, te verw achten dat
de gemeente ook over de voorliggende periode pgb's zal moeten toekennen.
Het is de bedoeling dat de te ontvangen gelden aan de boedel zullen w orden
voldaan (net als de gelden over de periode november 2019 - maart 2020) c.q.
de boedel maakt aanspraak op voldoening van deze gelden vanw ege de
geleverde diensten.

1.
In de vorige verslagperiode (2) is van de SVB voor 2 voormalige
bew oners/cliënten over de zorgperiode november 2019 t/m maart 2020 een
vergoeding ontvangen van € 19.718,43. In de afgelopen verslagperiode zijn
door de boedel voor de andere bew oners/cliënten (voor dezelfde periode)
betalingen ontvangen tot een bedrag van € 26.162,97.

24-09-2020
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Over de (niet) pgb-verstrekking over de periode februari 2019 tot november
2019 loopt nog een procedure tussen de bew oners/cliënten en de gemeente
Kampen. In die procedure is nog geen uitspraak gedaan.
2.
Gefailleerde heeft nog vorderingen op een aantal voormalige cliënten uit
hoofde van huur. De curator is doende met het in kaart brengen van die
vorderingen en zal daarop de nodige vervolgacties nemen.
1.
Vorderingen zorgperiode februari 2019 - november 2019.
In de lopende procedure (zie hiervoor) heeft op 9 december 2020 een zitting
plaatsgevonden (rechtbank Overijssel). In de komende verslagperiode mag
de uitspraak w orden verw acht.
2.
Gefailleerde heeft nog vorderingen op een aantal voormalige cliënten uit
hoofde van huur over de periode 2019 tot maart 2020. De curator is nog in
overleg met de bestuurder over de exacte bedragen en zal de nodige
vervolgacties nemen. Met deze vorderingen is een bedrag gemoeid van
ongeveer € 12.000,--.

23-12-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Diverse correspondentie en contacten met de bestuurder, GGD en gemeente,
advocaat van bew oners.
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Diverse correspondentie en contacten met de bestuurder en advocaat van
voormalig cliënten/bew oners, onderzoek administratie.

23-12-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft nog geen duidelijk beeld van de debiteuren. Volgens de
bestuurder heeft gefailleerde nog diverse bedragen van de gemeente Kampen
te vorderen. De curator gaat dat nog na. Na datum faillissement is tot nu toe
voor een bedrag van € 1.276,-- gefactureerd. De zorgverlening na datum
faillissement is nog niet gefactureerd. In het volgende verslag hoopt de curator
hiervan nader verslag te doen.

25-03-2020
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1.
Gefailleerde heeft nog diverse vorderingen op de gemeente Kampen in
verband met verleende diensten. Over de periode van voor datum faillissement
gaat het om een bedrag van € 38.668,87. De gemeente Kampen heeft echter
ook nog vorderingen op gefailleerde uit hoofde van verstrekte leningen. De
curator correspondeert hier nog over met de gemeente (en haar advocaat).

25-06-2020
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2.
In verband met na faillietverklaring voortgezette w erkzaamheden heeft (de
boedel van) gefailleerde van de gemeente Kampen nog te vorderen een
bedrag van € 7.464,99. Deze facturen zijn nog niet door de gemeente voldaan.
De curator heeft de gemeente verzocht tot betaling over te gaan.
3.
Gefailleerde heeft nog enkele (beperkte) vorderingen voor verleende diensten
op derden. De curator heeft de laatste w erkzaamheden doen factureren en is
in afw achting van betaling.
Tot nu toe is door debiteuren een bedrag van € 55,50 op de boedelrekening
voldaan.
1.
De openstaande vorderingen van gefailleerde van voor datum faillietverklaring
op de gemeente Kampen (€ 38.668,87) zijn voor de gemeente verrekenbaar
met aan gefailleerde verstrekte leningen/betalingen. Na verrekening resteert
een restantvordering van de gemeente op failliet.
2.
De boedel heeft nog vorderingen op de gemeente Kampen met betrekking tot
na faillietverklaring voortgezette w erkzaamheden. De exacte omvang van die

24-09-2020
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vorderingen staat nog niet vast. De curator correspondeert hier nog over met
de (advocaat van de) gemeente. De curator zal hiervan in een volgend verslag
nader verslag doen.
3.
Gefailleerde heeft nog enkele (beperkte) vorderingen voor verleende diensten
op derden. Deze zijn tot een bedrag van € 2.082,-- voldaan op de rekening
van failliet bij de Rabobank, w elke betalingen door de bank met haar vordering
op gefailleerde zijn verrekend. Zie hierna onder hoofdstuk 5.
De curator heeft de laatste (beperkte) w erkzaamheden voor derden over de
periode na datum faillietverklaring doen factureren tot een bedrag van €
416,10. Hiervan is een bedrag van € 124,50 ontvangen. Ten aanzien van de
nog niet betaalde facturen onderneemt de curator verdere actie.
Ad 2.
De boedel van failliet had nog diverse vorderingen op de gemeente Kampen
in verband met na datum faillietverklaring in overleg voortgezette diensten,
w aaronder dagbesteding en huishoudelijke hulp. Over de hoogte van de
daarvoor verzonden facturen ontstond echter verschil van inzicht. Uiteindelijk
is hierover overeenstemming bereikt en is het te vorderen bedrag bepaald op
€ 8.589,47, w elk bedrag door de gemeente Kampen aan de boedel is
voldaan.

23-12-2020
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Ad 3.
Betalingen op vorderingen van failliet op de bankrekening van failliet bij de
Rabobank (€ 2.082,--) zijn door de bank verrekend met haar vordering op
failliet. In die verrekening moet w orden berust in verband met aan de bank
verstrekte pandrechten.
De curator heeft de laatste (beperkte) w erkzaamheden voor derden in de
periode na datum faillietverklaring doen factureren tot een bedrag van €
416,10. Deze facturen zijn inmiddels aan de boedel voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren, overleg met bestuurder.

25-03-2020
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Facturatie van onderhanden w erk en contacten met debiteuren (m.n. met
gemeente).

25-06-2020
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Correspondentie met de gemeente Kampen, incasso-activiteiten.

24-09-2020
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Correspondentie met de gemeente Kampen en Rabobank, incassoactiviteiten.

23-12-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een rekening bij de Rabobank. De curator heeft contact met
de bank opgenomen, maar heeft nog geen opgave ontvangen van diens
vorderingen en zekerheden.

Toelichting vordering van bank(en)
Van de bank is nog steeds geen opgave ontvangen.
€ 55.942,99

25-03-2020
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25-06-2020
2

24-09-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Per datum faillissement bedroeg de openstaande vordering van de Rabobank €
55.942,99. Vanw ege ontvangsten op de rekeningen van failliet na datum
faillissement - w elke ontvangsten door de bank zijn verrekend - heeft de bank
een restantvordering aangemeld van € 899,31. Volgens de curator zijn de
ontvangsten echter deels ten onrechte verrekend. De curator is hierover nog in
gesprek met de bank. Nadere informatie volgt in een volgend verslag.
€ 17.706,99

23-12-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Volgens de curator heeft de bank ontvangsten op de rekening na datum
faillissement tot een bedrag van € 16.807,68 ten onrechte verrekend. De
curator heeft dit bedrag van de bank teruggevorderd. De bank heeft hieraan
gehoor gegeven en het bedrag van € 16.807,68 aan de boedel voldaan. De
bank heeft zelf nog geen nieuw e opgave van haar vordering gedaan, maar
die zal nu (uitgaande van haar eerder opgegeven vordering) € 17.706,99
bedragen.

5.2 Leasecontracten
Ter zake 2 auto's zijn financiële leasecontracten afgesloten met Rabobank. De
leasemaatschappij heeft aangekondigd de auto's binnenkort te zullen ophalen.
Het is nog niet duidelijk of na verkoop enige w aarde voor de boedel zal
resteren. Er is verder nog een huurovereenkomst gesloten ter zake een
kopieermachine. De curator heeft contact gezocht om deze retour te laten
halen.
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De 2 leaseauto's en de kopieermachine zijn door de leasemaatschappijen
teruggenomen (de leaseauto's na termijnstelling ex artikel 58 Fw ). Het is niet
te verw achten dat na verkoop van deze zaken nog w aarde van de boedel
resteert. De curator heeft nog geen afrekening ontvangen.
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Ter zake de teruggenomen leaseauto's is, na verkoop, een restantvordering
aangemeld van € 11.456,33. De lease van de kopieermachine betrof huur c.q.
operational lease, zodat van een restw aarde voor de boedel geen sprake is.

24-09-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.

25-03-2020
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Nog niet van gebleken.

25-06-2020
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De Rabobank heeft van gefailleerde pandrechten verkregen op inventaris en
vorderingen.

24-09-2020
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5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

25-03-2020
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De bank heeft zich eerst in de loop van juli 2020 bij de curator gemeld. Door de
bank zijn geen zekerheden uitgew onnen.

24-09-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is nog geen beroep gedaan.
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Voor zover hierop een beroep is gedaan (minimaal) zijn deze door de curator
afgehandeld.
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5.6 Retentierechten
Hierop is nog geen beroep gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Hierop is nog geen beroep gedaan.

25-03-2020
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met Rabobank.

24-09-2020
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Correspondentie met Rabobank.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na faillietverklaring heeft de curator de medew erkers verzocht niet alle
zorgverlening per direct te laten vallen, maar (vanuit het belang van
zorgcontinuïteit) nog voor korte tijd de hoognodige zorg te blijven verlenen. De
curator heeft zich daarbij ingespannen zow el de zorg als de w erknemers zo
spoedig mogelijk elders onder te brengen c.q. een alternatief aan te reiken,
hetgeen in de meeste gevallen is gelukt. De zorgverlening is omstreeks 6
maart 2020 gestaakt. Met de gemeente Kampen is afgesproken dat de kosten
van de zorgverlening na datum faillietverklaring aan de boedel zullen w orden
voldaan. Het is nog niet duidelijk om w elk bedrag het hier gaat.
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Voor de w erkzaamheden na faillietverklaring zijn door de boedel (volgens de
gebruikelijke tarieven e.d.) facturen naar de gemeente verzonden voor een
totaal bedrag van € 7.464,99, w elke echter nog niet zijn voldaan.
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De aan de gemeente verzonden facturen zijn nog niet voldaan. Volgens de
gemeente is een deel van de facturen verrekenbaar. Volgens de curator
bedraagt de boedelvordering nog meer dan het eerder genoemde bedrag van
€ 7.464,99. De curator tracht deze kw estie de komende verslagperiode af te
handelen.
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Vorenstaande kw estie is afgehandeld. De gemeente heeft de kosten van de
voortgezette dienstverlening (€ 8.589,47) inmiddels voldaan. Zie ook
hoofdstuk 4.1
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6.2 Financiële verslaglegging
Volgt.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contacten met zorgaanbieders, w erknemers, gemeente Kampen, GGD,
bew indvoerders/mentoren, verhuurders.
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Facturatie, correspondentie met gemeente.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De zorgverlening is door andere (verschillende) partijen overgenomen. De
curator heeft geen activa of activiteiten overgedragen.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd in eigen beheer gedaan. Vanw ege betalingsproblemen
w as er al geruime tijd geen ondersteuning meer door een
administratiekantoor. De curator doet nog onderzoek naar de kw aliteit van de
boekhouding.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn vanaf datum oprichting (oktober 2017) geen jaarrekeningen
gedeponeerd. Er zouden w el concept-cijfers zijn. De curator is nog in
afw achting daarvan.
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In tegenstelling tot hetgeen vermeld in het eerste verslag is w el een
jaarrekening over 2018 beschikbaar, maar deze is niet gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator is nog doende met onderzoek.

Toelichting
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar aanw ijzingen voor
onbehoorlijk bestuur. Dit onderzoek is nog niet afgerond, zodat hiervan nog
geen inhoudelijk verslag zal w orden gedaan.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
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In onderzoek
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In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar aanw ijzingen voor
paulianeus handelen. Dit onderzoek is nog niet afgerond, zodat hiervan nog
geen inhoudelijk verslag zal w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.
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Inventarisatie, onderzoek, contact met bestuurder.
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Onderzoek administratie, diverse contacten met derden, gesprek/contacten
met bestuurder.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.268,97
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Toelichting
Betreft een vordering van een van de verhuurders (Balkstraat).
€ 67.877,74
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering aangemeld van € 60.608,77.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.758,00
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Toelichting
Betreft de onbetaalde loonheffing over januari 2020.
€ 58.326,00
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Toelichting
Betreft de onbetaald gelaten loonheffing over januari en februari 2020.
€ 65.864,00
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Toelichting
De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen aangemeld.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 96.322,12
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Toelichting
Betreft de vordering ter zake overgenomen achterstallige betalingen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 545,83
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Toelichting
Betreft de vordering van een ex-w erknemer w elke niet door het UW V is
overgenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.670,74
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€ 133.131,02
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€ 190.418,90
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€ 199.365,12
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft geen crediteurenlijst tot zijn beschikking gekregen. De
crediteuren die zich melden w orden geregistreerd. Naar inschatting van de
curator beloopt de pré-faillissementsschuld zeker w el € 400.000,--.
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Correspondentie met crediteuren en verw erken van de diverse vorderingen.
De verw achting is dat nog nog veel meer vorderingen zullen w orden
aangemeld.

25-06-2020
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Correspondentie met crediteuren en verw erken van vorderingen. De curator
verw acht dat nog meer vorderingen zullen w orden aangemeld.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gemeente Kampen
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9.2 Aard procedures
De gemeente Kampen heeft in 2019 een (deel van een) contract met
gefailleerde opgezegd, op basis w aarvan gefailleerde van de gemeente
betalingen ontving voor geleverde zorg. Volgens gefailleerde w as die
opzegging onterecht, w aarop zij in kort geding (o.a.) nakoming van het
contract heeft gevorderd.
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9.3 Stand procedures
Gefailleerde had deze kort geding procedure ingezet voor datum faillissement.
Zie hiervoor onder hoofdstuk 1. Partijen kregen tot 11 maart 2020 om tot een
overleg of regeling te komen, hetgeen niet is gelukt. De curator heeft de
procedure (na verkregen toestemming rechter-commissaris) overgenomen en
op de rol van 11 maart 2020 om vonnis gevraagd. De rechtbank heeft op 20
maart 2020 vonnis gew ezen en de vorderingen van gefailleerde afgew ezen.
De rechtbank w as kort gezegd van oordeel dat het de gemeente vrijstond (nu
zij een opzegtermijn in acht had genomen) het contract met gefailleerde op te
zeggen.
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Na beraad en bestudering van de processtukken is afgezien van het instellen
van hoger beroep tegen het kort geding vonnis van 11 maart 2020.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Contacten met de advocaat van gefailleerde, bestudering dossierstukken.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator met name aandacht besteden
aan:
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- inventariseren van de boekhouding/bank-administratie/ financiële gegevens;
- het inventariseren van nog te factureren posten/debiteuren;
- inventariseren van de crediteurenpositie;
- volgen/afhandelen ontruiming (hoofdstuk 1) van de diverse
bew oners/huurders/beëindigen huur;
- inventariseren/verkoop inventaris.
- inventariseren van de boekhouding/bank-administratie/ financiële gegevens;
- verdere incasso van openstaande posten;
- volgen van de procedure(s) van de voormalig bew oners/cliënten Balkstraat;
- vervolg inventariseren van de crediteurenpositie;
- onderzoeken rechtmatigheid (hoofdstuk 7);
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- verdere incasso van openstaande posten;
- vervolg gesprek met bank over (ten onrechte) verrekening (zie hoofdstuk 5);
- in kaart brengen openstaande vorderingen uit hoofde van huur (zie
hoofdstuk 3);
- volgen van de procedure(s) van de voormalig bew oners/cliënten Balkstraat
(zie hoofdstuk 3);
- onderzoek boekhouding/bank-administratie/ financiële gegevens;
- onderzoeken rechtmatigheid (hoofdstuk 7).
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- incasso huurvorderingen (zie hoofdstuk 3);
- volgen van de procedure(s) van voormalig cliënten tegen gemeente Kampen
(pgb) /vervolg incasso vorderingen over zorgperiode februari-november 2019
(zie hoofdstuk 3);
- vervolg onderzoek boekhouding/bank-administratie/ financiële gegevens;
- vervolg onderzoeken rechtmatigheid (hoofdstuk 7).
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

