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Algemene gegevens
Naam onderneming
Kraamzorg&Zo Beheer B.V.

23-08-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 64714101, heeft haar statutaire zetel in 's-Gravenzande, gemeente
W estland met als postadres Henk Nijlandstraat 7, 3151 MJ in Hoek van Holland
en als bezoekadres Havenstraat 6, 2681 LD te Monster.
De onderneming handelde tevens onder de namen Kraamzorg&Zo en
Ontspannen Zw anger&Zo.

23-08-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister bestonden de activiteiten uit houdsteractiviteiten
alsmede de exploitatie van een bedrijf op het gebied van kraamzorg en
aanverw ante activiteiten.
Tevens w erd er kraamzorg geleverd aan moeder en kind.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 617.293,06

€ 237.518,77

€ 278.232,04

2016

€ 368.878,34

€ 233.749,53

€ 291.019,55

Toelichting financiële gegevens

23-08-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn voorlopige cijfers. Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld.

23-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

23-08-2018
1

Boedelsaldo
€ 26.104,56

23-08-2018
1

€ 39.107,10

26-11-2018
2

€ 28.616,97

25-02-2019
3

€ 27.764,97

23-08-2019
5

€ 6.839,30

24-11-2020
10

Verslagperiode
van
24-7-2018

23-08-2018
1

t/m
24-8-2018
van
24-8-2018

26-11-2018
2

t/m
24-11-2018
van
24-11-2018

25-02-2019
3

t/m
24-2-2019
van
24-2-2019

21-05-2019
4

t/m
24-5-2019
van
24-8-2019
t/m

23-08-2019
5

24-8-2019
van
24-8-2019

21-11-2019
6

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

24-02-2020
7

t/m
24-2-2020
van
25-2-2020

19-05-2020
8

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

20-08-2020
9

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

24-11-2020
10

t/m
24-11-2020
van
25-11-2020
t/m
17-2-2021

Bestede uren

17-02-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

11 uur 12 min

3

11 uur 24 min

4

11 uur 6 min

5

19 uur 24 min

6

15 uur 0 min

7

4 uur 30 min

8

0 uur 30 min

9

1 uur 36 min

10

2 uur 24 min

11

2 uur 6 min

12

5 uur 24 min

totaal

84 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft in de eerste verslagperiode diverse w erkzaamheden verricht
inzake de volgende onderw erpen:
Inventarisatie: inventariseren administratie en goederen op diverse locaties.
Personeel: bijeenkomst personeel en w erkzaamheden ter zake ontslag en
UW V
Activa: inventariseren goederen van gefailleerde
Debiteuren: inventariseren en innen debiteuren
Bank/zekerheden: inventariseren goederen derden
Voortzetten/doorstart: verkennen speelveld kraamzorgbranche i.vm. doorstart
/ diverse w erkzaamheden betreffende doorstart
Rechtmatigheid: start onderzoek rechtmatigheid
Crediteuren: in kaar brengen crediteuren

23-08-2018
1

Totaal t/m verslag 2: 49 uur

26-11-2018
2

Totaal t/m verslag 3:60 uur en 24 minuten

25-02-2019
3

Totaal t/m verslag 4 : 71 uur en 30 minuten

21-05-2019
4

Totaal t/m verslag 6: 105 uur en 54 minuten.

21-11-2019
6

Totaal t/m verslag 7: 110 uren en 24 minuten.

24-02-2020
7

Totaal t/m verslag 8: 110 uren en 54 minuten.

19-05-2020
8

Totaal t/m verslag 9: 112 uren en 30 minuten.

20-08-2020
9

Totaal t/m verslag 10: 114 uren en 54 minuten.

24-11-2020
10

Totaal t/m verslag 11: 117 uren.

17-02-2021
11

Totaal t/m verslag 12: 122:24

20-05-2021
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 8 december 2015 opgericht. Het echtpaar Beek-Vervoorn is
enig aandeelhouder. Tot 18 maart 2018 vormden de echtelieden het bestuur
van gefailleerde. Op 18 maart 2018 is dhr. L.T. Beek-Vervoorn als bestuurder
uitgetreden w aardoor mevrouw mw . M.B. Beek-Vervoorn thans de enige
bestuurder is van gefailleerde.
Gefailleerde is 100% aandeelhouder van de eveneens gefailleerde Bureau
Kraamzorg Extra B.V.

23-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

23-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een uitgebreid bedrijfsverzekeringenpakket afgesloten. De
verzekeringspenningen w aren voldaan tot en met de maand juli 2018.

23-08-2018
1

1.4 Huur
Gefailleerde heeft haar bezoekadres aan de Havenstraat 6 te Monster. De
huurovereenkomst w as reeds door gefailleerde zelf opgezegd tegen 1
september a.s. Inmiddels is het pand opgeleverd aan de verhuurder.

23-08-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de huidige bestuurder is de oorzaak van het faillissement
hoofdzakelijk gelegen in het feit dat een verloskundige in Monster zelf een
kraamzorgbureau heeft opgezet en al haar klanten naar haar eigen
kraamzorgbureau heeft verw ezen. Hierdoor nam het aantal zorgvragen in
2018 fors af. Daarnaast zou volgens de huidige bestuurder de slechte
bedrijfsvoering door de oud-medebestuurder een oorzaak zijn.
De oud-bestuurder heeft verklaard dat een teruggang in de opdrachten de
oorzaak is van het faillissement. Hij heeft aangegeven dat de omzet daardoor
terugliep en de lopende kosten niet meer konden w orden voldaan. De curator
doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

23-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

23-08-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

23-08-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-7-2018

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is geïnformeerd over het faillissement, de gevolgen daarvan en
een mogelijke doorstart. Tijdens de intake van het UW V is de
faillissementsmedew erker aanw ezig gew eest. Verder is er contact gew eest
met de salarisadministrateur voor het opvragen van loongegevens.

23-08-2018
1

In het onderhavige faillissement is een doorstart gerealiseerd. De doorstarter
heeft alle personeelsleden van gefailleerde benaderd en aan hen die
geïnteresseerd w aren een contract aangeboden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
nvt

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

23-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

23-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over geringe inventaris, w aaronder bureaus, computer,
tafels etc. De inventaris is verkocht aan de doorstarter.

23-08-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt de belangen van de fiscus in het kader van het
bodemvoorrecht.

23-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De inventaris is geïnventariseerd en verkocht aan de doorstarter.

23-08-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

diverse w .o. promotiemateriaal
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt over een kleine voorraad (promotiemateriaal). Deze is
verkocht aan de doorstarter.

23-08-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is geïnventariseerd en verkocht aan de doorstarter.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

immateriele activa
totaal

Toelichting andere activa

23-08-2018
1

Toelichting andere activa
De immateriële activa van gefailleerde (o.a. goodw ill, handelsnaam,
domeinnaam, recht op contractoverneming, recht om met w erknemers van de
vennootschap een arbeidsovereenkomst te sluiten etc.) zijn verkocht aan de
doorstarter.

23-08-2018
1

Verder noteerde de bankrekening van gefailleerde op datum faillissement een
positief saldo van EUR 11.104,56. Voormeld bedrag heeft de curator laten
overmaken naar de boedelrekening.
Na datum faillissement is nog een bedrag van EUR 11.578,95 bijgeschreven op
de bankrekening van gefailleerde. Aan de bank is verzocht ook dit bedrag op
de boedelrekening over te maken.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 13.630,06

€ 13.630,06

totaal

€ 13.630,06

€ 13.630,06

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Na datum faillissement hebben nog enkele zorgverzekeraars ingediende
declaraties uitbetaald voor zorghandelingen die vóór datum faillissement
w aren verricht. De curator zal inventariseren of er nog bedragen ontvangen
dienen te w orden.

23-08-2018
1

Vanaf datum 17 juli 2018 is van debiteuren (zorgverzekeraars) een
totaalbedrag van EUR 13.630,06 ontvangen op de geblokkeerde rekening van
gefailleerde. Het bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening.

26-11-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren van (nog) te ontvangen bedragen van zorgverzekeraars.

23-08-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
23-08-2018
Toelichting vordering van bank(en)

De bankrekening van gefailleerde noteerde op datum faillissement een positief
saldo van EUR 11.104,56.

1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had diverse goederen in bruikleen of gehuurd. De curator heeft
afspraken gemaakt met de rechthebbenden om hun goederen op te halen.

23-08-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
nvt

23-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
nvt

23-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nvt

23-08-2018
1

5.6 Retentierechten
nvt

23-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
nvt

23-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
nvt

23-08-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank en derden die goederen aan gefailleerde in
bruikleen hadden gegeven of verhuurd. Er zijn afspraken gemaakt om
goederen op te halen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

23-08-2018
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
nvt

23-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

23-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

23-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De materiële en immateriële activa van gefailleerde zijn verkocht aan een
doorstarter.
De activa aangeboden aan de doorstarter omvat (onder meer):
• Het klantenbestand;
• Inventaris (computer, bureau, kasten etc.);
• Verkoopvoorraad;
• Recht om met de w erknemers een arbeidsovereenkomst te sluiten;
• Recht op contractoverneming (denk aan telefoonabonnementen, huur etc.);
• De handelsnaam “Kraamzorg&Zo Beheer B.V.”, "Ontspannen Zw anger&Zo";
• Diverse domeinnamen van gefailleerde.

23-08-2018
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft 15 kandidaten aangeschreven. De longlist van kandidaten is
gebaseerd op een inventarisatie van kraamzorgbureaus in DH en omstreken
en op input van diverse stakeholders (personeel, bestuur, kraamzorgbureaus
en andere partijen). Kandidaten die geïnteresseerd w aren in de activa van
gefailleerde hebben na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst
de nodige informatie/gegevens ontvangen over gefailleerde. Op basis
daarvan heeft de curator diverse biedingen ontvangen. De uiteindelijke
doorstarter heeft het beste bod gedaan.

23-08-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 15.000,00
Toelichting
Voor zow el de materiële en immateriële activa van gefailleerde is een totale
koopsom
overeengekomen van EUR 15.000,-. Het bedrag is door de doorstarter
voldaan aan de boedel.

6.7 Boedelbijdrage

23-08-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Na het biedingstraject is de curator na goedkeuring van de rechtercommissaris
tot overeenstemming gekomen met de doorstarter. Inmiddels
heeft de doorstarter de overgenomen goederen uit het gehuurde pand van
gefailleerde meegenomen en is het pand opgeleverd.

23-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt nader onderzocht.

23-08-2018
1

In onderzoek.

25-02-2019
3

De administratie is niet compleet. Inkoop (crediteuren) en verkoop (debiteuren)
w aren niet geboekt en de debiteuren- en crediteurenstand w as (daardoor)
niet correct / bijgew erkt. Voorts liepen de administraties van gelieerde
ondernemingen door elkaar en had men hierdoor geen goed beeld van de
vermogenstoestand van de gefailleerde onderneming.

21-05-2019
4

De curator is daarom van oordeel dat sprake is van schending van de
boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn niet gedeponeerd.

23-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
n.n.b.

23-08-2018
1

Er lijkt te zijn voldaan aan de stortingsverplichting.

26-11-2018
2

In de vorige verslagperiode heeft de curator op de derdengeldenrekening
van het kantoor een bedrag ontvangen van ca. 47K. Het bedrag ziet op de
verkoopopbrengst van een boot en (een deel van) de overw aarde van de
privéw oning van de bestuurders. In totaal is inmiddels een bedrag van ca.
134K ontvangen. Nadat de fiscale vorderingen in Bureau Kraamzorg Extra BV
en Kraamzorg&Zo Beheer BV vaststaat, zal de curator zal de opbrengsten te
zijner tijd naar verhouding van de boedeltekorten overmaken naar de
boedelrekeningen van.

24-02-2020
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
n.n.b.

Toelichting
De curator is druk doende met het rechtmatigheidsonderzoek en heeft in dat
kader diverse punten voorgelegd aan het bestuur.
Ja

23-08-2018
1

25-02-2019
3

21-05-2019
4

Toelichting
Gelet op het feit dat niet is voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht, staat
vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed
dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Ook op andere gronden is de curator van oordeel dat sprake is
van onbehoorlijk bestuur. De curator is met het bestuur in overleg over de
afw ikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheidsclaim.
Ja

23-08-2019
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de verhaalsobjecten van de bestuurders
getaxeerd en is de curator druk doende gew eest om in overleg met het
bestuur de mogelijkheden te inventariseren voor het onderhands te gelde
maken van de verhaalsobjecten zodat de opbrengst aangew end kan w orden
ter aflossing van de boedeltekorten in de faillissementen van Bureau
Kraamzorg BV en Kraamzorg&Zo Beheer BV. De curator komt hierop terug in
het volgende verslag.

Toelichting
Inmiddels zijn drie verhaalsobjecten met medew erking van de bestuurders
te gelde gemaakt en is de totale opbrengst van ruim 92K naar de
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator overgemaakt. Voorts
w ordt thans één ander verhaalsoject te gelde gemaakt. De opbrengst
hiervan zal eveneens naar de derdengeldenrekening van het kantoor van de
curator w orden overgemaakt. De curator zal de opbrengsten te zijner tijd
naar verhouding van de boedeltekorten overmaken naar de
boedelrekeningen van Bureau Kraamzorg Extra BV en Kraamzorg&Zo Beheer
BV

21-11-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
n.n.b.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-08-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De beschikbare administratie dient (nader) onderzocht te w orden.

23-08-2018
1

In onderzoek.

26-11-2018
2

Nader boeken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

25-02-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is correspondentie gew eest met het accountantskantoor van gefailleerde
over (het aanleveren van) de digitale boekhouding. Op locatie zijn enkele
ordners meegenomen. Met de bestuurder en oud-bestuurder is contact
gew eest over de administratie. Er is een back-up gemaakt van de digitale
administratie door een door de curator ingeschakeld IT-bedrijf.

23-08-2018
1

Nader boekenonderzoek.

26-11-2018
2

Nader onderzoek voortzetten.

25-02-2019
3

Vervolgstappen naar aanleiding van bestuurdersaansprakelijkheidsclaim.

21-05-2019
4

Te gelde maken verhaalsobjecten bestuurders.

21-11-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.436,34

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-05-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.620,00

23-08-2018
1

€ 34.500,00

26-11-2018
2

€ 25.930,00

21-11-2019
6

€ 50,00

24-02-2020
7

€ 2.935,00

17-02-2021
11

€ 5.774,00

20-05-2021
12

8.3 Pref. vord. UWV
€ 28.728,83

21-05-2019
4

€ 4.540,67

24-02-2020
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 648,76

26-11-2018
2

€ 24.836,92

24-02-2020
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

23-08-2018
1

2

26-11-2018
2

3

25-02-2019
3

4

17-02-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 180,71

23-08-2018
1

€ 540,71

26-11-2018
2

€ 1.894,63

25-02-2019
3

€ 5.369,87

17-02-2021
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

23-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

23-08-2018
1

9.2 Aard procedures
nvt

23-08-2018
1

9.3 Stand procedures
nvt

23-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

23-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventariseren nog te ontvangen bedragen van zorgverzekeraars,
overdracht aan doorstarter afronden, boekenonderzoek.

23-08-2018
1

Nader boekenonderzoek.

26-11-2018
2

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

25-02-2019
3

Vervolgacties n.a.v. bestuurdersaansprakelijkheidsclaim.

21-05-2019
4

Te gelde maken verhaalsobjecten bestuur naar aanleiding van
bestuurdersaansprakelijkheidsclaim.

23-08-2019
5

Idem.

21-11-2019
6

De op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator ontvangen
gelden naar verhouding van de crediteurenlast verdelen over de boedels van
Bureau Kraamzorg Extra BV en Kraamzorg&Zo Beheer BV.

24-02-2020
7

Idem.

20-08-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

23-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
24-8-2021

20-05-2021
12

10.4 Werkzaamheden overig
Inventariseren nog te ontvangen bedragen van zorgverzekeraars,
overdracht aan doorstarter afronden, boekenonderzoek.

23-08-2018
1

Nader boekenonderzoek.

26-11-2018
2

Bijlagen
Bijlagen

