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

11
18-11-2020
F.13/17/339
NL:TZ:0000015645:F001
03-10-2017

R-C
Curator

mr. KM van Hassel
mr M.N. de Groot

Algemene gegevens
Naam onderneming
Boscos B.V.

16-07-2018
3

Gegevens onderneming
Boscos B.V., voorheen handelend onder de naam Imre Zorg B.V. (hierna:
"Boscos"), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
55708803, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1062 BJ) Amsterdam
aan de Derkinderenstraat 86.

16-07-2018
3

Activiteiten onderneming
Boscos is een thuiszorgorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het bieden
van zorg aan mensen van Turkse afkomst.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 914.533,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 105.857,00

€ 566.271,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

16-07-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
51

16-07-2018
3

Toelichting
Er w aren 51 w erknemers in dienst bij Boscos

Boedelsaldo
€ 50.478,30

16-07-2018
3

€ 70.162,16

07-02-2019
4

€ 58.411,00

16-05-2019
5

€ 54.960,62

18-02-2020
8

€ 78.514,73

18-05-2020
9

€ 78.514,73

18-08-2020
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-3-2018

16-07-2018
3

t/m
15-7-2018
van
16-7-2018

07-02-2019
4

t/m
6-2-2019
van
7-2-2019

16-05-2019
5

t/m
15-5-2019
van
16-5-2019

14-08-2019
6

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019

13-11-2019
7

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

18-02-2020
8

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

18-05-2020
9

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

18-08-2020
10

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020
t/m
17-11-2020

Bestede uren

18-11-2020
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

171 uur 0 min

4

17 uur 0 min

5

0 uur 32 min

6

1 uur 0 min

7

6 uur 0 min

8

7 uur 24 min

9

2 uur 54 min

10

2 uur 18 min

11

19 uur 0 min

totaal

227 uur 8 min

Toelichting bestede uren
Verslag 1: 147 uur
Verslag 2: 17 uur en 12 minuten
Verslag 3: 7 uur en 13 minuten

16-07-2018
3

Verslag 4: 17 uur

07-02-2019
4

verslag 5: 0,54 uur

16-05-2019
5

In de afgelopen verslagperiode is 2,18 uur besteed.
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 191,36 uur.

14-08-2019
6

In de afgelopen verslagperiode is 6 uur besteed.
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 197,36 uur.

13-11-2019
7

In de afgelopen verslagperiode is 7,24 uur besteed.
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 205,12 uur.

18-02-2020
8

In de afgelopen verslagperiode is 2,54 uur besteed.
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 208,06 uur.

18-05-2020
9

In de afgelopen verslagperiode is 2,18 uur besteed.
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 210,24 uur.

18-08-2020
10

In de afgelopen verslagperiode is 19,00 uur besteed.
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 229,24 uur.

18-11-2020
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Boscos is bij akte van 2 juli 2012 opgericht. De heer Çeçen is enig
aandeelhouder en bestuurder van Boscos.

16-07-2018
3

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures

16-07-2018
3

1.3 Verzekeringen
W aar nodig heeft de curator deze opgezegd.

16-07-2018
3

1.4 Huur
Boscos heeft een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de
kantoorruimte aan de Derkinderenstraat 86 in Amsterdam. Deze
huurovereenkomst w as voor datum faillissement reeds beëindigd met
w ederzijds goedvinden per 1 november 2017. Voorts w as er sprake van een
huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Marktmeesterstraat 4
in Almere. De curator heeft, na daartoe van de rechter-commissaris verkregen
machtiging, deze huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de
gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden ex artikel 39 Faillissementsw et.

16-07-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
De curator moet nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
Afgaande op van de directie verkregen informatie kw am de liquiditeitspositie
van Boscos in ieder geval aanzienlijk onder druk te staan toen Zilveren Kruis
betalingen aan cliënten van Boscos heeft opgeschort. Hierdoor hebben de
cliënten van Boscos de facturen over de maanden juli en augustus 2017 niet
aan Boscos kunnen voldoen. Toen bleek dat er onvoldoende liquide middelen
w aren om de lonen over september 2017 te kunnen voldoen, zag het bestuur
zich genoodzaakt een eigen faillissementsaangifte in te dienen.
Daarnaast heeft het bestuur aangegeven dat de problemen zijn ontstaan als
gevolg van de transitie in de zorg per 1 januari 2015. De AW BZ (Algemene w et
bijzondere ziektekosten) is per 1 januari 2015 komen te vervallen en is
overgegaan in de Zvw (Zorgverzekeringsw et), W lz (W et langdurige zorg) en
W mo (W et maatschappelijke ondersteuning).
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissement van Boscos.

16-07-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
51

16-07-2018
3

Toelichting
Er w aren 51 w erknemers in dienst bij Boscos

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
60

16-07-2018
3

Toelichting
Er w aren ongeveer 60 w erknemers in dienst bij Boscos in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-10-2017

51

totaal

51

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel door
de curator kort na haar benoeming ontslag aangezegd. De rechter-commissaris
heeft de curator hiervoor machtiging verleend. Op 10 oktober 2017 heeft de
collectieve intake van het personeel door het UW V plaatsgevonden. Tijdens
deze bijeenkomst zijn alle w erknemers in de gelegenheid gesteld hun
vorderingen op Boscos aan het UW V kenbaar te maken.

16-07-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Boscos had op datum faillissement geen roerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

16-07-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Volvo XC60

€ 36.729,50

Inventaris

€ 2.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 38.729,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een gebruikelijke bedrijfsinventaris aangetroffen, alsmede
een Volvo XC60 op naam van Boscos.

16-07-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, nu de inventaris niet is verpand.

16-07-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

16-07-2018
3

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement w as er een hoeveelheid niet gedeclareerde zorg. Deze
zorg w ordt alsnog gedeclareerd onder toezicht van de curator.

16-07-2018
3

Thans is een bedrag van EUR 7.621,66 met betrekking tot de verleende zorg in
de maand november 2017 ontvangen van Zilveren Kruis. De curator
onderzoekt op dit moment in hoeverre de voor november 2017 door Boscos
verleende zorg nog kan w orden gedeclareerd en geïncasseerd.

07-02-2019
4

Zilveren Kruis handhaaft haar standpunt dat alleen de verleende zorg in de
maand november 2017 door haar w ordt vergoed.

14-08-2019
6

De curator is nog steeds met Zilveren Kruis in overleg over de vergoeding van
de in juli tot en met oktober 2017 verleende zorg.

13-11-2019
7

De curator heeft uitvoerig overleg gevoegd met Zilveren Kruis.

18-02-2020
8

Op datum faillissement had Boscos de beschikking over een
debiteurenportefeuille ter hoogte van circa EUR 100.000,00 bestaande uit
vorderingen op cliënten uit hoofde van door Boscos aan die cliënten verleende
zorg.
Boscos had geen overeenkomst met Zilveren Kruis gesloten ten aanzien van
de cliënten, zodat de verlening van zorg aan de cliënten ongecontracteerde
zorg betrof.
Na datum faillissement heeft de curator de activiteiten van de onderneming
tijdelijk voortgezet om op die manier de continuïteit van de zorg te w aarborgen
en de mogelijkheden van een doorstart van de activiteiten van Boscos te
onderzoeken.
De curator heeft overleg gevoerd met Zilveren Kruis over de declaraties voor
de door Boscos tijdens de boedelperiode verleende zorg in oktober en
november 2017, als gevolg w aarvan Zilveren Kruis en de curator zijn
overeengekomen dat Zilveren Kruis ter zake van in november 2017 geleverde
zorg rechtstreeks een bedrag van EUR 8.319,34 zal vergoeden aan de boedel.
De curator is met Zilveren Kruis overeengekomen dat Zilveren Kruis de
declaraties van de cliënten van Boscos over oktober 2017 ter hoogte van een
bedrag van EUR 23.253,74 aan de boedel zal voldoen. De curator zal hierna
afzien van inning van de restant vorderingen op de cliënten van Boscos.
Voor bovenstaande overeenkomst is de benodigde toestemming van de
rechter-commissaris ontvangen.
De afgelopen verslagperiode is uitvoering gegeven aan de overeenkomst met
Zilveren Kruis.
Zilveren Kruis heeft een bedrag van EUR 23.554,11 overgemaakt op de
boedelrekening. Dit onderdeel is afgerond.

18-05-2020
9

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

16-07-2018
3

Toelichting andere activa
Uit de jaarrekening van Imre Zorg volgt dat sprake is van een rekening courant
vordering tussen Imre Zorg en haar bestuurder.

16-07-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator is thans in overleg met de bestuurder omtrent de w ijze van
afw ikkeling van deze rekening-courantvordering.

16-07-2018
3

De curator heeft - na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de
rechter-commissaris - een minnelijke regeling getroffen inhoudende een
betaling van EUR 9.829,- in tw ee maandelijkse termijnen. Inmiddels is het
bedrag van EUR 9.829,- ontvangen op de faillissementsrekening.

07-02-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is, gezamenlijk met het bestuur, thans bezig om de totale
debiteurenportefeuille in kaart te brengen.

16-07-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aangezien Zilveren Kruis de betaling aan cliënten van Boscos heeft opgeschort
hebben de cliënten van Boscos de facturen over de maanden juli tot en met
oktober 2017 niet voldaan. De curator is in overleg met Zilveren Kruis hierover.

13-11-2019
7

Zie 3.6.

18-02-2020
8

Dit onderdeel is afgerond.

18-05-2020
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Bij Boscos is er geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

16-07-2018
3

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

16-07-2018
3

6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van Boscos zijn met toestemming van de rechter-commissaris
tijdelijk voortgezet tot en met 12 november 2017. De reden hiervoor w as als
volgt. Indien de activiteiten van Boscos onmiddellijk zouden w orden gestaakt,
zouden de cliënten van Boscos zonder thuiszorg komen te zitten. Bovendien
w orden door het voortzetten van de activiteiten de kansen op een doorstart
vergroot.

16-07-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
Deze w ordt thans opgemaakt.

16-07-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na de faillietverklaring van Boscos is een verkoopprocedure gestart. Aan alle
geïnteresseerde partijen is, na ontvangst van een getekende
geheimhoudingsverklaring, bepaalde informatie toegestuurd. Vervolgens
hebben 5 geïnteresseerde partijen een bieding uitgebracht op de activa van
Boscos. Uiteindelijk is met toestemming van de rechter-commissaris
overeenstemming bereikt met Zorggroep Valide B.V. Zorggroep Valide B.V.
heeft een bieding uitgebracht van EUR 10.000 op het klantenbestand en EUR
2.000 op de inventaris. Tevens heeft Zorggroep Valide B.V. aangegeven bereid
te zijn alle medew erkers van Boscos een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

16-07-2018
3

6.5 Verantwoording
De curator heeft 31 potentiele overnamekandidaten benaderd. In totaal
hebben ongeveer 20 partijen zich gemeld, w aarvan 16 partijen bereid w aren
een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Uiteindelijk hebben vijf partijen een
bieding uitgebracht op (delen van) de activa van Boscos.

16-07-2018
3

6.6 Opbrengst
€ 12.000,00

16-07-2018
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Uitvoering geven aan de activa-overeenkomst betreffende de doorstart.

16-07-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of
de boekhoudplicht bij Boscos is nagekomen.

16-07-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van Boscos over 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over 2014 is ruim 5 maanden te laat gedeponeerd.

16-07-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Boscos voldoet aan de in de w et gestelde grens om gebruik te kunnen maken
van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een
accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW )

16-07-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de oprichtingsakte van Boscos van 2 juli 2012 blijkt dat aan de
stortingsverplichting is voldaan.

16-07-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

16-07-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

16-07-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is bezig met het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar
de oorzaken van het faillissement. De verw achting is dat in het volgend
faillissementsverslag hierover meer informatie bekend kan w orden gemaakt.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

14-08-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode
voortzetten.

16-07-2018
3

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is in een vergevorderd stadium.
De curator verw acht dit onderzoek in de komende verslagperiode te kunnen
afronden.

18-08-2020
10

Het oorzakenonderzoek is nog gaande en hangende het onderzoek zullen
hieromtrent geen uitspraken w orden gedaan. Het onderzoek is inmiddels w el
in dusdanig stadium dat de curator verw acht op korte termijn tot een
afronding van dit onderzoek te kunnen komen.

18-11-2020
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 107.053,81

16-07-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.544,00

16-07-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 73.239,25

16-07-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 112,76
Toelichting
Er is door 1 andere preferente crediteur een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-07-2018
3

18-11-2020
11

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

16-07-2018
3

9

16-05-2019
5

10

13-11-2019
7

9

18-11-2020
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 15.913,04

16-07-2018
3

€ 15.085,42

07-02-2019
4

€ 15.288,18

16-05-2019
5

€ 15.784,28

13-11-2019
7

€ 15.671,52

18-11-2020
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren op enige uitkering kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

16-07-2018
3

Hoew el de w ijze van afw ikkeling van het faillissement op dit moment nog
onduidelijk is, zijn de verw achtingen voor de crediteuren sober.

18-08-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-07-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezig houden
met:
- overleg met Zilveren Kruis in verband met de openstaande facturen over de
maanden oktober en november 2017 (in verband met het voortzetten van de
activiteiten gedurende de verkoopprocedure)
- overleg met Zilveren Kruis in verband met de opschorting vanaf juli 2017
w aardoor een substantiële debiteurenpositie is ontstaan
- in kaart brengen van de debiteurenportefeuille en de incasso daarvan
- voortzetten van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
- afw ikkeling van de rekening courant vordering op de bestuurder

16-07-2018
3

In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden van de curator
voornamelijk zien op:

07-02-2019
4

- overleg met Zilveren Kruis in verband met de openstaande facturen over de
maand oktober 2017;
- overleg met Zilveren Kruis in verband met de opschorting vanaf juli 2017
w aardoor een substantiële debiteurenpositie is ontstaan;
- in kaart brengen van de debiteurenportefeuille en de incasso daarvan; en
- voortzetten van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden van de curator
voornamelijk zien op:
- het afw ikkelen van de schikking met Zilveren Kruis;
- het afronden van de debiteurenincasso;
- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek;
- het voortzetten van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

18-02-2020
8

In de komende periode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek en het
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afronden.

18-05-2020
9

Idem.

18-11-2020
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn dit faillissement zou kunnen
w orden afgew ikkeld.

16-07-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2021

18-11-2020
11

10.4 Werkzaamheden overig
Een volgend verslag zal uiterlijk op 16 oktober 2018 w orden uitgebracht.

16-07-2018
3

Een volgend verslag zal uiterlijk op 6 mei 2019 w orden uitgebracht.

07-02-2019
4

Een volgend verslag zal uiterlijk op 14 augustus 2019 w orden uitgebracht.

16-05-2019
5

Een volgend verslag zal uiterlijk op 14 november 2019 w orden uitgebracht.

14-08-2019
6

Een volgend verslag zal uiterlijk op 14 februari 2020 w orden uitgebracht.

13-11-2019
7

Een volgend verslag zal uiterlijk op 18 mei 2020 w orden uitgebracht.

18-02-2020
8

Een volgend verslag zal uiterlijk op 18 augustus 2020 w orden uitgebracht.

18-05-2020
9

Een volgend verslag zal uiterlijk op 18 november 2020 w orden uitgebracht.

18-08-2020
10

Een volgend verslag zal uiterlijk op 18 februari 2021 w orden uitgebracht.

18-11-2020
11

Bijlagen
Bijlagen

