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15-07-2021
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JANSEN-SPOELDER HOLDING B.V., ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 08152806, statutair gevestigd en
voorheen kantoorhoudende te (7441 HC) Nijverdal aan de Joncheerelaan 57.
De vennootschap is middels een besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders per 25 juni 2021 ontbonden vanw ege gebrek aan baten. Die
ontbinding is op 28 juni 2021 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Op faillissementsdatum heeft de advocaat van gefailleerde de curator bericht
dat hoger beroep zal w orden ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.
Gelet op dat hoger beroep heeft de curator zijn w erkzaamheden beperkt tot
het hoogst noodzakelijke.
Het hoger beroep is op 6 juli 2021 ingediend en de mondelinge behandeling
zal plaats vinden op w oensdag 19 juli 2021 om 09:15 uur plaats vinden door
het gerechtshof Arnhem-Leeuw arden, locatie Arnhem. Mede ten behoeve van
die behandeling is het onderhavige verslag opgesteld.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Volgens de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
bestaan de activiteiten van Jansen-Spoelder Holding B.V. uit het fungeren als
financiële holding. Volgens verklaring van de bestuurder sluiten de feitelijke
activiteiten daarbij aan. Door de faillissementen van tw ee
w erkmaatschappijen in 2016 zijn die activiteiten nadien echter zeer beperkt
gew eest.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 0,00

€ -13.894,00

€ -123.145,00

2019

€ 2.050,00

€ -13.225,00

€ -123.328,00

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt over de jaarrekeningen 2019 en 2020 en de
liquidatiebalans per 15 juni 2021. Mocht het hoger beroep tegen het vonnis
tot faillietverklaring geen doel treffen dan zal de curator een regulier
onderzoek instellen naar de financiële gegevens van gefailleerde.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Toelichting
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn
van een (1) personeelslid. Volgens verklaring van de bestuurder is er echter
al jaren geen sprake meer van personeel.

Boedelsaldo
€ 0,00
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Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt per verslagdatum nihil. Er hebben
in deze verslagperiode ook geen mutaties plaats gevonden op de
boedelrekening.

Verslagperiode
van
30-6-2021
t/m
15-7-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 48 min

totaal

8 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of - achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in
dit verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven
voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Jansen-Spoelder Holding B.V. is opgericht op 23 december 2003 en op 30
december 2003 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. De vennootschap heeft een geplaatst aandelenkapitaal van €
18.000,-- verdeeld in 180 aandelen van elk nominaal € 100,--.
Bij akte van 9 januari 2004 heeft de vennootschap de rechtshandelingen
bekrachtigd w elke zijn verricht ten behoeve van de vennootschap tijdens de
periode voor haar oprichting en de gedurende de tijd gelegen tussen de
oprichting en de eerste inschrijving in het handelsregister.
Blijkens de oprichtingsakte is het doel van de vennootschap het oprichten,
verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, - het
verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen
beheren, - en het voeren of doen voeren van de directie over
vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren
daarvan; het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele
en industriële eigendom; het verkrijgen, beheren en vervreemden van
registergoederen en roerende zaken, e ffecten en andere w aardepapieren,
het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden al of niet met
zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten behoeve
van derden en het verstrekken van periodieke uitkeringen; het uitvoering
geven aan een pensioenregeling en het aangaan van
stamrechtovereenkomsten; het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
meest uitgebreide zin.
In de praktijk bestonden de activiteiten van de gefailleerde vennootschap uit
houdsteractiviteiten. Dat sluit aan bij de activiteiten zoals vermeld in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze activiteiten zijn feitelijk
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in 2016 al geëindigd door het faillissement van de w erkmaatschappijen
Attent Thuiszorg B.V. en Attent Kraamzorg B.V.
Oprichting heeft plaats gevonden door mevrouw M.R.M. Spoelder w elke bij de
oprichting tot bestuurder van de vennootschap w erd aangesteld en tevens
100 % aandeelhouder is van de vennootschap.
Als bijlage bij dit verslag is een organigram gevoegd per faillissementsdatum.

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures in deze vennootschap. De
Rabobank voert w el een procedure tegen de partijen w elke zich borg gesteld
hebben, maar die procedure raakt naar mening van de curator dit
faillissement niet nu gefailleerde daarin geen partij is.
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1.3 Verzekeringen
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
verzekeringen nu de activiteiten feitelijk al in 2016 zijn beëindigd.
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1.4 Huur
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
huurovereenkomsten nu de activiteiten feitelijk al in 2016 zijn beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is veroorzaakt doordat in juni 2016 de zuster
vennootschapen Attent Kraamzorg B.V. en Attent Thuiszorg B.V. failliet zijn
gegaan, w aarvan de laatste een aanzienlijke vordering uit hoofde van een
rekening-courantverhouding had op gefailleerde. De curator in dat
faillissement mr. J. van der Hel heeft op basis van die vordering het
faillissement aangevraagd nu reguliere inning van de vordering zonder
succes is gew eest.
De dieperliggende oorzaak is volgens verklaring van de bestuurder het feit
dat zow el de thans gefailleerde vennootschap als de hierboven vermelde
vennootschappen als onderdeel van de Jansen-Spoelder groep in 2003 een
financiering met een rentederivatenovereenkomst (rentesw ap) hebben
afgesloten bij de Rabobank.
Door middel van een dergelijke overeenkomst kan een variabel rentende
geldlening in feite omgevormd w orden tot een financiering met een vaste
rente. Een dergelijke financieringsconstructie bestaat uit tw ee elementen. Als
eerste een leningsovereenkomst w aarbij de klant de bank over het geleende
geldbedrag de variabele Euriborrente én een vastgestelde opslag
(bijvoorbeeld 1%) betaald en als tw eede een rentesw apovereenkomst. Die
laatste overeenkomst is in feite niet meer en niet minder dan de afspraak dat
over datzelfde geldbedrag door de bank en de klant over en w eer een
verschillende rente aan elkaar w ordt betaald: de klant krijgt van de bank de
Euriborrente en betaalt aan de bank de vaste sw aprente.
Als er echter sprake is van een dalende Euriborrente is de vergoeding voor
de sw apovereenkomst erg hoog. Onder de rentesw apovereenkomst zou de
bank de lage Euriborrente blijven betalen en de hoge sw aprente
terugkrijgen. Als de rentesw ap eindigt, moet de klant het verlies van dat
grote voordeel doorgerekend tot het einde van de looptijd compenseren.
Volgens de bestuurder heeft zich in dit geval een dergelijke situatie
voorgedaan w aarbij de vennootschappen de financiële verplichtingen niet
meer konden nakomen en dit uiteindelijk heeft geleid tot het faillissement van
de beide w erkmaatschappijen Attent Thuiszorg B.V. en Attent Kraamzorg B.V.
en door het w egvallen van de activiteiten ook tot het onderhavige
faillissement. Volgens haar heeft de bank haar zorgplicht en informatieplicht
met betrekking tot deze financieringen geschonden.
De Rabobank heeft uit hoofde van haar restantvordering de tw ee partijen
w elke zich borg gesteld hebben gedagvaard om betaling van de borgsom af
te dw ingen. Gefailleerde is geen partij in deze procedure en om die reden
raakt deze procedure het onderhavige faillissement niet.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Op faillissementsdatum w as er geen sprake van personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w as er ook in de jaren voorafgaande
aan het faillissement geen sprake van personeel.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

15-07-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Blijkens de informatie van het Kadaster heeft de gefailleerde vennootschap
geen onroerende zaken in eigendom. Dat w ordt bevestigd door de informatie
w elke de curator heeft verkregen via de Dienst Kadaster.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op faillissementsdatum had de gefailleerde geen beschikking over enige
bedrijfsmiddelen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing gelet op het ontbreken van bedrijfsmiddelen.

15-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden of onderhanden w erk nu de activiteiten
reeds in 2016 zijn gestaakt.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

15-07-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vordering Attent Beheer B.V.
Vordering Rabobank inzake rentesw ap
totaal

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting andere activa
Blijkens de debiteurenlijst heeft gefailleerde een vordering op Attent Beheer
B.V. tot een bedrag van € 150,--.
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Mogelijk bestaat er nog een vordering op de Rabobank uit hoofde van de
rentesw apfinanciering (w aarover hierboven in hoofdstuk 1.5 het nodige is
toegelicht). Dat is afhankelijk van de vraag of de Rabobank zich rechtens op
verrekening kan beroepen. Die rechtsvraag ligt in diverse procedures in den
lande voor, maar is nog niet definitief beslecht.

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Onderzoek bestaan en omvang overige activa.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Gelet op de (voormalige) aard van de activiteiten is er geen sprake van
debiteuren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.106.853,94
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Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een (rest)vordering ingediend uit hoofde van diverse
gesloten financieringsovereenkomsten tot een bedrag van € 2.106.853,94
incl. achterstallige rente en exclusief uitw inningskosten. De oorspronkelijke
hoofdsom van deze financieringen bedroeg € 2.455.000,-- bestaande uit de
volgende bedragen:
1. Geldlening
2. Geldlening
3. Geldlening
4. Geldlening

01-11-2005
29-11-2006
25-09-2008
25-09-2008

€
€
€
€

830.000,-400.000,-475.000,-750.000,--

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank had ter voldoening van haar vordering de volgende zekerheden
bedongen:
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- 1e hypothecaire inschrijving op diverse onroerende zaken
- Verpanding van de inventaris van Attent W oonzorg B.V.
- Verpanding van de inventaris van Jansen-Spoelder Holding B.V.
Daarnaast is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van:
- Attent
- Attent
- Attent
- Attent

Vastgoed B.V.
W MO B.V.
Thuiszorg B.V.
W oonzorg B.V.

Tenslotte zijn door derden zekerheden gesteld middels een akte van
borgstelling van € 200.000,-- en € 75.000,--.

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft -op de uitw inning van de bedongen borgstellingen nahaar hypothecaire zekerheden in 2016 executoriaal uitgew onnen door de
verkoop van de panden aan de Storkstraat, de Joncheerelaan en de
dorpsstraat te Nijverdal. Ook de verpande inventarissen zijn te gelde
gemaakt. Hierdoor is de separatistenpositie van de Rabobank reeds in 2016
komen te vervallen.
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De curator beschikt w el over de op 1 oktober 2010 geregistreerde pandakten
inzake de verpandingen maar deze stukken behoeven gelet op het
vorenstaand geen nadere inhoudelijke beoordeling.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Beoordeling vordering en zekerheden Rabobank
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op het faillissement en ontbinding van de gefailleerde vennootschap en
haar dochtermaatschappijen kan er van het voortzetten van de onderneming
geen sprake zijn.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Gelet op het faillissement en ontbinding van de gefailleerde vennootschap en
haar dochtermaatschappijen kan er van een doorstart van de onderneming
geen sprake zijn.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft van de bestuurder de jaarrekeningen 20202 en 2019
ontvangen alsmede de kolommenbalans en de liquidatiebalans over het jaar
2021. Dit naast andere stukken w elke door de curator zijn opgevraagd. In
verband met het ingestelde hoger beroep tegen het vonnis tot
faillietverklaring stelt de curator zijn onderzoek naar de boekhoudplicht uit tot
arrest is gew ezen in deze kw estie.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
Op 18 mei 2021 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2020
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 11 mei 2021 definitief
zou zijn vastgesteld.
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Op 8 september 2020 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar
2019 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 31 augustus 2020
definitief zou zijn vastgesteld.
Op 14 mei 2019 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2018
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 9 mei 2019 definitief
zou zijn vastgesteld.
De curator zal zijn onderzoek naar de deponeringsplicht voortzetten als het
beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring geen doel treft.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring
vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van Jansen-Spoelder Holding B.V. bedraagt €
90.000,-- verdeeld in 900 aandelen elk nominaal groot € 100,--. Bij de
oprichting zijn 180 aandeel geplaatst tot een totaalbedrag van € 18.000,--.
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Volstorting heeft blijkens de oprichtingsakte plaats gevonden middels inbreng
in de vennootschap van haar onverdeeld aandeel in de door de
vennootschap onder firma Attent Thuiszorg te Nijverdal, ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 08106569, gedreven onderneming, met alle
daartoe behorende activa en passiva, naar de toestand en voor de w aarde
per 1 januari 2003.
Aangezien de vennootschap in het jaar 2003 is opgericht is nader onderzoek
naar de volstortingsverplichting niet meer zinvol nu een eventuele vordering
ter zake al is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Als het hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring geen doel treft zal
de curator daarna zijn regulier onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur
opstarten.

15-07-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Als het hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring geen doel treft zal
de curator daarna zijn reguliere onderzoek naar mogelijke paulianeuze
handelingen opstarten.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Eerste onderzoek boekhoudplicht
- Onderzoek deponeringsplicht
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08
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Toelichting
De kosten voor het gebruik van de online softw are van Claimsagent voor het
verw erken van ingediende vorderingen bedragen tot op de verslagdatum €
9,08.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00
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Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus geen vordering ingediend in dit faillissement.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Tot op de verslagdatum heeft het UW V geen vordering ingediend in dit
faillissement. Dat verw acht de curator ook niet nu er al jaren geen personeel
meer in dienst w as.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.750,00
Toelichting
Mr. J. van der Hel heeft in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement
van de op 3 juni 2015 gefailleerde besloten vennootschap Attent Kraamzorg
B.V. een vordering ingediend voor de kosten van de aanvraag van het
faillissement tot een bedrag van € 1.750,-- en daarbij aanspraak gemaakt op
preferentie op grond van art 3:288 sub a BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
2
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Toelichting
Mr. J. van der Hel heeft in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement
van de op 3 juni 2015 gefailleerde besloten vennootschap Attent Thuiszorg
B.V. een vordering ingediend uit hoofde van een rekening-courantverhouding
tussen Attent Thuiszorg B.V. en Attent W oonzorg B.V.
De Rabobank heeft een concurrente vordering ingediend voor de
restvordering uit verstrekte financieringen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.152.878,94
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Toelichting
De bovenstaande door mr. J. van der Hel ingediende vordering beloopt een
totaalbedrag van € 46.025,--. De vordering van de Rabobank beloopt een
bedrag van € 2.106.853,94.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring. Als dat
beroep doel treft eindigt het faillissement van rechtsw ege. Als het beroep
geen doel treft zal de curator een standpunt innemen over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Onderzoek bestaan en omvang crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Tegen het vonnis tot faillietverklaring is hoger beroep ingesteld. Om die
reden heeft de curator zijn w erkzaamheden beperkt tot het hoogst
noodzakelijke. Als het beroep doel treft zijn de w erkzaamheden in dit
faillissement beëindigd.
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Als het beroep geen doel treft zal de curator de volgende w erkzaamheden
nog uitvoeren. Hierbij kan de curator op dit moment nog geen inschatting
maken van het aantal uren dat aan die w erkzaamheden besteed zal moeten
w orden alsmede de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.
1.
2.
3.
4.
5.

Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
Onderzoek overige activa (vordering Rabobank) (hoofdstuk 3.8)
Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
Nader onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor de afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de
uitkomst van het ingestelde hoger beroep.

15-07-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021

15-07-2021
1

10.4 Werkzaamheden overig
- Opstellen voorw aardelijk plan van aanpak.

15-07-2021
1

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

15-07-2021
1

