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

5
25-04-2022
F.10/21/56
NL:TZ:0000184973:F001
30-03-2021

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr P. de Graaf

Algemene gegevens
Naam onderneming
Natuurzorg V.O.F.

30-04-2021
1

Gegevens onderneming
Duivenvoordestraat 1
3021PA Rotterdam
KvK: 80942261

30-04-2021
1

Handelsnaam: Natuurzorg Office

Activiteiten onderneming
Instelling voor thuiszorg.

30-04-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 433.582,00

€ 19.055,00

€ 86.144,00

2018

€ 351.396,00

€ 13.620,00

€ 110.137,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Een jaarverslag over 2020 is niet beschikbaar.

30-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

30-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 10.369,72

30-07-2021
2

€ 14.087,57

28-10-2021
3

€ 14.151,95

27-01-2022
4

€ 14.136,77

25-04-2022
5

Verslagperiode
van
30-3-2021

30-04-2021
1

t/m
23-4-2021
van
24-4-2021

30-07-2021
2

t/m
23-7-2021
van
24-7-2021

28-10-2021
3

t/m
22-10-2021
van
23-10-2021

27-01-2022
4

t/m
21-1-2022
van
22-1-2022
t/m
15-4-2022

25-04-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 0 min

2

36 uur 42 min

3

20 uur 30 min

4

9 uur 6 min

5

4 uur 18 min

totaal

99 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennoten van de V.O.F. zijn mevrouw Derya Bilgin en de heer Dumitru
Catargiu.

30-04-2021
1

De V.O.F. is op 11 november 2020 opgericht.
Voorheen w erd de onderneming van Natuurzorg gedreven als eenmanszaak
van mevrouw Bilgin. Deze eenmanszaak had de handelsnamen Natuurzorg en
Natuurzorg Office en is opgericht op 7 november 2014. Het KvK nummer w as
61837482.

1.2 Lopende procedures
Ja. Zie onder procedures.

30-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de gebruikelijke verzekeringen.

30-04-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een kantoorruimte op het adres Duivenvoorde 1 te
Rotterdam.

1.5 Oorzaak faillissement

30-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is besproken met mevrouw Bilgin. De curator
heeft de heer Catargiu nog niet te spreken kunnen krijgen.
Mevrouw Bilgin verklaarde over de oorzaak van het faillissement het volgende.
De omzet is teruggelopen. Dit is veroorzaak door een afname van het aantal
cliënten. Eind 2019 w aren er nog ca. 35 cliënten. Op datum faillissement w aren
er nog maar 13.
Dit is onder meer te w ijten aan de coronacrisis. Cliënten vreesden het risico
van besmetting en w ensten daardoor (tijdelijk) geen zorg meer te ontvangen.
Voorts is een oorzaak dat is gestopt met het verrichten van verpleging en
verzorging. Iemand had een melding gedaan voor de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd. Dit heeft geleid tot een onderzoek en een kritisch
rapport inzake de verpleging en verzorging door Natuurzorg. Naar aanleiding
daarvan is gestopt met die activiteiten. Mevrouw Bilgin gaf aan dat het moeilijk
w as om de verplegers te controleren, omdat zij zelf geen medische opleiding
heeft genoten.
De activiteiten die toen nog resteerden w aren het verlenen van huishoudelijke
hulp en dagbesteding.
Het faillissement is aangevraagd door tw ee w erknemers in verband met
achterstallige salarisbetalingen.

30-04-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

30-04-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

30-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-2-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

De curator heeft de personeelsleden gesproken.
De personeelsleden zijn met toestemming van de rechter-commissaris
ontslagen.
Voorts heeft de curator overleg gevoerd met het UW V.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

30-07-2021
2

De curator heeft overleg gevoerd met tw ee voormalige personeelsleden, zow el
over de door de hen in het faillissement in te dienen vorderingen als over de
gang van zaken bij Natuurzorg.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

30-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

Gefailleerde is geen rechthebbende op een onroerende zaak.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventariszaken

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 402,95

Voertuig Seat MII

€ 3.330,70

totaal

€ 3.733,65

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij de genoemde verkoopopbrengsten zijn de veilingkosten reeds in mindering
zijn gebracht.

28-10-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn bodemzaken.

30-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

De curator heeft de inventaris op de locatie Duivenvoordestraat 1 bezichtigd.
De hoeveelheid inventaris is zeer gering. De curator heeft hierover vragen
gesteld aan mevrouw Bilgin.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

30-07-2021
2

De curator heeft afgesproken met BVA dat zij de aangetroffen inventaris en het
voertuig zal veilen. De zaken zijn opgehaald door BVA. De curator is nog in
afw achting van definitieve berichtgeving over de opbrengst.
Ten behoeve van het veiligstellen van gegevens houdt de curator een tw eetal
computers vooralsnog tot zijn beschikking.
W erkzaamheden derde verslagperiode

28-10-2021
3

De veilingen van de goederen zijn afgerond en BVA heeft afgerekend met de
boedel.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

30-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

Op datum faillissement konden facturen voor de verleende zorg in de maand
maart 2021 gemaakt w orden. Zie verder onder debiteuren.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo bankrekening

€ 10.384,18

totaal

€ 10.384,18

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

De bankrekening van gefailleerde heeft een positief saldo. De gelden zullen
overgemaakt w orden naar de boedelrekening.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

30-07-2021
2

Het saldo op de bankrekening van gefailleerde is overgemaakt naar de
boedelrekening.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Facturen voor verleende zorg maart 2021

€ 8.642,00

totaal

€ 8.642,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zijn facturen opgesteld voor de in maart 2021 verleende zorg.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

30-04-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

De curator heeft gesproken met mevrouw Bilgin over de debiteuren.
Er zijn facturen opgesteld voor de in maart 2021 verleende zorg, w aarna de
facturen verzonden zijn.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

30-07-2021
2

Er zijn nog geen factuurbedragen voldaan. De klanten zijn aangeschreven en
de curator heeft overleg gevoerd met de SVB.
W erkzaamheden derde verslagperiode

28-10-2021
3

Er zijn nog geen factuurbedragen voldaan. Enkele klanten hebben de factuur
goedgekeurd ingediend bij de SVB, zodat thans aan de SVB ter beoordeling
voorligt of overgegaan w ordt tot uitbetaling. Diverse klanten hebben nergens
op gereageerd. Zij zijn nogmaals aangeschreven met het verzoek om de door
hen ontvangen factuur alsnog goedgekeurd in te dienen bij de SVB.
W erkzaamheden vierde verslagperiode

27-01-2022
4

Enkele andere klanten hebben de curator medegedeeld de factuur
goedgekeurd te hebben ingediend bij de SVB. De SVB heeft inmiddels aan de
curator bevestigd enkele facturen goedgekeurd ontvangen te hebben. Toch is
de SVB niet bereid om tot betaling over te gaan. De correspondentie hierover
w ordt voortgezet.
W erkzaamheden vijfde verslagperiode

25-04-2022
5

De SVB heeft één factuurbedrag voldaan op de bankrekening van
gefailleerde. De bank is verzocht het bedrag over te maken naar de
boedelrekening.
Ten aanzien van de andere facturen stelt de SVB dat de gemeente Rotterdam
de uitbetaling tegenhoudt. In die gevallen is de gemeente de
budgetverstrekker. De curator heeft de gemeente verzocht om aan te geven
w at de reden is van het tegenhouden van de betalingen. Hierop is niet
gereageerd. De curator tracht alsnog een reactie te krijgen, zodat
beoordeeld kan w orden of het tegenhouden van de betalingen terecht is.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Geen bank heeft een vordering ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

30-04-2021
1

5.2 Leasecontracten
Er w ordt een kopieermachine gehuurd.

30-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

30-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

30-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

30-04-2021
1

5.6 Retentierechten
Nv.t.

30-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

30-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

30-04-2021
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

De curator heeft de huurovereenkomst betreffende de kopieermachine
opgezegd. Mevrouw Bilgin is verzocht om de verhuurder in de gelegenheid te
stellen om het apparaat op te halen.
Er is geen sprake van een schuld aan een bank. De bankrekening van
gefailleerde heeft een positief saldo. De bank zal verzocht w orden om het
saldo over te maken naar de boedelrekening.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode
Het saldo op de bankrekening van gefailleerde is overgeboekt naar de
boedelrekening.

30-07-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

30-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

30-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

In de zorgcontracten met cliënten is bepaald dat het contract van rechtsw ege
eindigt in geval van faillissement van Natuurzorg V.O.F. Aldus w as er geen
contractuele basis meer om zorgverlening voort te zetten. De curator heeft de
cliënten met een brief geïnformeerd over het faillissement, w aarbij is
opgemerkt dat zij zelf op zoek dienen te gaan naar een andere zorginstelling.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

30-04-2021
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

30-04-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

30-04-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

30-04-2021
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

Een partij heeft interesse getoond in een doorstart. De curator heeft door een
combinatie van factoren de conclusie moeten trekken dat verder overleg niet
zinvol is.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

30-04-2021
1

Over de echtheid van bepaalde documenten in de administratie is ernstige
tw ijfel mogelijk.

27-01-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t.

30-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

30-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

30-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-04-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

De curator heeft administratieve stukken opgevraagd bij mevrouw Bilgin. Er
zijn diverse stukken ingeleverd.
De administratie zal nog aan een nader onderzoek w orden onderw orpen.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

30-07-2021
2

De administratie en bankafschriften zijn onderzocht. Naar aanleiding hiervan
zijn vragen gesteld aan mevrouw Bilgin.
Met de heer Catargiu is nog geen contact tot stand gekomen. De curator heeft
inmiddels vernomen dat Catargiu op een buitenlands adres is ingeschreven.
W erkzaamheden derde verslagperiode

28-10-2021
3

Het onderzoek is voortgezet.
Op verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris een partij opgeroepen
voor een verhoor. De partij is niet verschenen. Er is een nieuw e datum gepland
voor het verhoor en de partij is voor dat verhoor opgeroepen met een exploot.
W erkzaamheden vierde verslagperiode

27-01-2022
4

De partij die nogmaals is opgeroepen voor een verhoor is helaas w eer niet
verschenen.
De curator ziet w einig mogelijkheden om nog verder onderzoek te doen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

30-07-2021
2

Naar verw achting zal het UW V nog melding maken van boedelvorderingen.

€ 30.928,27
Toelichting
UW V: € 28.628,88
Verhuurder: € 2.299,39

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-10-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 52.186,00

30-04-2021
1

€ 52.622,00

28-10-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

30-04-2021
1

N.n.b.

Toelichting

30-07-2021
2

Naar verw achting zal het UW V nog vorderingen ter verificatie indienen.

€ 27.158,25

28-10-2021
3

€ 25.453,81

25-04-2022
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 11.283,26

30-07-2021
2

Toelichting
Vorderingen van w erknemers voor zover deze niet gedekt zijn door de
loongarantieregeling.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

30-04-2021
1

5

30-07-2021
2

6

28-10-2021
3

7

27-01-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 135,16

30-04-2021
1

€ 57.596,21

30-07-2021
2

€ 58.315,61

28-10-2021
3

€ 58.565,26

27-01-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
W erkzaamheden eerste verslagperiode

30-04-2021
1

Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.
De aanvragers van het faillissement (tw ee w erknemers) hebben vorderingen
ingediend betreffende ingehouden maar niet afgedragen pensioenpremies.
Deze vordering dient nog verw erkt te w orden door de curator.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

30-07-2021
2

Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.
CZ heeft een vordering ad € 53.268,80 ter verificatie ingediend. CZ stelt
daarbij dat uitbetaalde bedragen teruggevorderd w orden omdat door
gefailleerde vergoedingen zijn geclaimd voor niet daadw erkelijk verleende
zorg.
W erkzaamheden derde verslagperiode

28-10-2021
3

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.
W erkzaamheden vierde verslagperiode

27-01-2022
4

Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.
W erkzaamheden vijfde verslagperiode
Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.

25-04-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De w ederpartij is een w erkneemster. De curator acht het niet opportuun haar
naam in dit openbare verslag te noemen.

30-04-2021
1

9.2 Aard procedures
Arbeidsrecht

30-04-2021
1

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
W erkzaamheden eerste verslagperiode
Kort voor datum faillissement heeft een w erkneemster (tevens de
aanvraagster van het faillissement) een procedure geëntameerd om een door
gefailleerde gegeven ontslag op staande voet te laten vernietigen. De curator
gaat ervan uit dat het ontslag op staande voet onterecht w as en heeft
bevestigd aan de advocaat van de w erkneemster dat het ontslag ingetrokken
is. De procedure zal daarom niet voortgezet hoeven w orden.

30-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verkoop activa;
inning vorderingen op debiteuren;
rechtmatigheidsonderzoek;
sinds enige tijd reageert mevrouw Bilgin nergens meer op en met de
heer Catargiu is in het geheel nog geen contact tot stand gekomen; de
curator zal de nodige maatregelen treffen om medew erking af te
dw ingen.
Na tw eede verslag

30-04-2021
1

30-07-2021
2

incasseren veilingopbrengst activa;
incasseren vergoedingen voor verleende zorg maart 2021;
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
Na derde verslag:

28-10-2021
3

incasseren vergoedingen voor verleende zorg maart 2021;
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
Na vierde verslag:

27-01-2022
4

incasseren vergoedingen voor verleende zorg maart 2021.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.n.b.

30-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

25-04-2022
5

