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

R-C
Curator

13
10-10-2019
F.10/16/490
NL:TZ:0000008086:F001
20-09-2016

mr. W.J. Roos-van Toor
mr. L.T. van der Sluis

Algemene gegevens
Naam onderneming
B.K. Snijder B.V.

12-07-2018
8

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.K. Snijder B.V.
(KvK 58211977), mede handelend onder de naam B.K. Care4You en B.K. Care 4
You, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de
Aelbrechtskade 66 Rotterdam met een nevenvestiging te (3565 CL) Utrecht
aan de Texasdreef 26, hierna genoemd: “Curanda”.

12-07-2018
8

Activiteiten onderneming
Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel:
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
SBI-code: 88101 - Thuiszorg
SBI-code: 86929 - Samenw erkingsorganen op het gebied van
gezondheidszorg en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten
SBI-code: 88103 - Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenw erkingsorganen op het gebied van w elzijn.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

12-07-2018
8

Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen financiële gegevens bekend (8).

12-07-2018
8

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

12-07-2018
8

Boedelsaldo
€ 2.437,08

12-04-2018
7

€ 2.437,09

11-10-2018
9

€ 2.434,30

11-01-2019
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-1-2018

12-04-2018
7

t/m
12-4-2018
van
13-4-2018

12-07-2018
8

t/m
12-7-2018
van
13-7-2018

11-10-2018
9

t/m
11-10-2018
van
12-10-2018

11-01-2019
10

t/m
11-1-2019
van
12-1-2019

11-04-2019
11

t/m
11-4-2019
van
12-4-2019

11-07-2019
12

t/m
11-7-2019
van
12-7-2019
t/m
10-10-2019

Bestede uren

10-10-2019
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

1 uur 6 min

8

7 uur 42 min

9

3 uur 48 min

10

2 uur 29 min

11

0 uur 25 min

12

0 uur 30 min

13

1 uur 12 min

totaal

17 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: circa 162 uren en 54 minuten.

11-10-2018
9

De curator verleent medew erking aan nader onderzoek door de
opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en W erkgelegenheid.
(9)
Bestede uren totaal: circa 166 uren en 6 minuten

11-01-2019
10

Nadere pogingen om (conform toezeggingen van de bestuurder en derden) de
administratie te laten completeren zijn vruchteloos gebleken (10).
Bestede uren totaal: circa 166 uren en 48 minuten

11-04-2019
11

De curator is in afw achting van nadere terugkoppeling met betrekking tot
bedoelde onderzoek (11).
Circa 167 uren en 48 minuten.

11-07-2019
12

De curator is in afw achting van onderzoeksresultaten van betrokken
autoriteiten (12).
De curator heeft de betrokken autoriteiten verzocht een update te geven
over de onderzoeksresultaten, en heeft naar aanleiding daarvan telefonisch
contact gehad met de opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken
en W erkgelegenheid. Naar aanleiding van het contact met de betrokken
autoriteiten heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven om over te
gaan tot afw ikkeling van het faillissement. De curator zal daarom daar in
aankomende verslagperiode toe overgaan. (13)

10-10-2019
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De curator gaat opvolging door de betrokken instanties na en zal w aar nodig,
nadere meldingen verrichten (7).

12-04-2018
7

Namens de bestuurder heeft een gemachtigde thans aangekondigd uiterlijk
per 14 juli 2018 (zo) compleet (mogelijk) aan te zullen leveren (8).

12-07-2018
8

De curator verleent medew erking aan nader onderzoek naar zorgfraude. (9)

11-10-2018
9

Ook nadere toezeggingen namens de (adviseur van) de bestuurder met
betrekking tot het aanleveren van administratie zijn niet vervuld (10).

11-01-2019
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Banksaldi

€ 21.803,32

€ 0,00

totaal

€ 21.803,32

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
De curator heeft geconstateerd dat niet aan de administratieplicht als bedoeld
in artikel 2:10 BW is voldaan en heeft zich genoodzaakt gezien de bestuurder
formeel aansprakelijk te stellen op grond van onbehoorlijk bestuur.

12-07-2018
8

Inmiddels is de curator de toezegging gedaan dat nadere administratie aan
hem zal w orden verstrekt. De curator is in afw achting van de ontvangst (en
eventuele beoordeling) daarvan.
De curator is nog in afw achting van (nadere) terugkoppeling van bevoegde
autoriteiten naar aanleiding van de in behandeling genomen melding van
geconstateerde misstanden. Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft
zich namens de bestuurder een vertegenw oordiger gemeld, met de toezegging
dat de administratie van de vennootschap alsnog zal w orden aangeleverd, per
14 juli 2018. Nader onderzoek naar de boekhouding kan dan plaatsvinden. (8)
De curator is in het kader van nader onderzoek naar zorgfraude gehoord en
heeft op ambtelijke verzoek een verklaring afgelegd, mede over de staat van
de (bekende) administratie. (9)

11-10-2018
9

Nieuw e toezeggingen over aanvulling van de administratieve bescheiden zijn
ondanks herhaalde sommatie(s) niet opgevolgd (10).

11-01-2019
10

De curator onderhoudt contacten naar aanleiding van extern onderzoek en is
in afw achting van de resultaten daarvan (11).

11-04-2019
11

De curator is in afw achting van terugkoppeling over extern onderzoek en heeft
betrokkenen verzocht of het faillissement kan w orden afgew ikkeld (12).

11-07-2019
12

De curator heeft contact gehad met de betrokken autoriteiten. Naar
aanleiding daarvan heeft hij de rechter-commissaris in dit faillissement
geïnformeerd, en heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven om
over te gaan tot afw ikkeling van het faillissement. De curator zal daar in
aankomende verslagperiode toe overgaan. (13)

10-10-2019
13

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
De bestuurder is ten overstaan van de Rechter-Commissaris gehoord ter zake
de oorzaken van het faillissement, diverse gelieerde vennootschappen, het
ontbreken van (zorg)administratie, de gang van zaken met betrekking tot de
PGB’s in relatie met de Sociale Verzekeringsbank, alsmede diverse bankzaken.
De hieruit voortvloeiende afspraken zijn vooralsnog (helaas) niet door de
bestuurder nagekomen.
Nu (zorg)administratie volledig ontbreekt, is per definitie sprake van
onbehoorlijk bestuur op grond van de w et, met het vermoeden dat dit
onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De
bestuurder zal dienaangaande w orden bericht, w aarbij hij ten laatste male in
de gelegenheid zal w orden gesteld van buiten komende oorzaken aan te
dragen.
Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft zich namens de bestuurder een
vertegenw oordiger gemeld, met de toezegging dat de administratie van de
vennootschap alsnog zal w orden aangeleverd, per 14 juli 2018. Nader
onderzoek naar de boekhouding kan dan plaatsvinden. (8)

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

12-07-2018
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator gaat opvolging door benaderde instanties na en zal indien nodig,
nadere meldingen verrichten (7).

12-04-2018
7

Nadere stukken (gemachtigde) van bestuurder onderzoeken als deze alsnog
w orden ontvangen, medew erking verlenen aan SZW -onderzoek (8).

12-07-2018
8

De curator is gehoord door de opsporingsdienst van het ministerie van Sociale
Zaken en W erkgelegenheid, in w elk kader een verklaring is afgelegd over
voornoemde rechtmatigheidsaspecten. (9)

11-10-2018
9

Afw achten terugkoppeling met betrekking tot bedoeld onderzoek (11).

11-04-2019
11

Herhaalde toenaderingspogingen met betrekking tot bedoeld onderzoek (12).

11-07-2019
12

Geen. (13)

10-10-2019
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 17.311,39

12-07-2018
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 170.103,00

12-07-2018
8

€ 170.542,00

11-10-2018
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 35.021,99

12-07-2018
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.417,85

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-07-2018
8

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

12-07-2018
8

34

10-10-2019
13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 132.330,36

12-07-2018
8

€ 150.609,86

10-10-2019
13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar het zich laat aanzien ex artikel 16 Fw , w egens gebrek aan baten (na
afronding onderzoek) (8).

12-07-2018
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen (8).

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

12-07-2018
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator monitort (opvolging van) gedane meldingen bij autoriteiten. Indien
met het openhouden van het faillissement in dit kader geen boedelbelang
gemoeid blijkt te zijn en het eventuele nadere onderzoek die de (gemachtigde
van) de bestuurder heeft toegezegd is afgerond, zal het faillissement op korte
termijn bij de rechtbank w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten, ex artikel 16 Fw . (8)

12-07-2018
8

De curator is in afw achting van nadere berichtgeving van opsporingsinstanties,
aan de hand w aarvan een besluit over afw ikkeling zal kunnen w orden
genomen (10).

11-01-2019
10

De curator is in afw achting van nadere berichten van opsporingsinstanties, aan
de hand w aarvan een besluit over afw ikkeling zal kunnen w orden genomen
(11).

11-04-2019
11

De curator is (nog steeds) in afw achting van nadere berichten van
opsporingsinstanties, aan de hand w aarvan een besluit over afw ikkeling zal
kunnen w orden genomen (12).

11-07-2019
12

De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven om over te gaan tot de
afw ikkeling van het faillissement. De curator zal daarom in de aankomende
verslagperiode overgaan tot afw ikkeling van het faillissement. (13)

10-10-2019
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van een eventueel door de autoriteiten in gang te zetten
(strafvorderlijk) traject, zo mogelijk gedurende of na ommekomst van de
komende verslagtermijn. (8)

12-07-2018
8

De curator is in afw achting van een indicatie van belang bij het nader
faciliteren van strafvorderlijk onderzoek mede gelet op de afw eging om
maatregelen te entameren. (9)

11-10-2018
9

De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris om over te gaan
tot afw ikkeling van het faillissement. De curator zal daar in de aankomende
verslagperiode daarom toe overgaan. (13)

10-10-2019
13

10.3 Indiening volgend verslag
10-1-2020

10.4 Werkzaamheden overig

10-10-2019
13

Bijlagen
Bijlagen

