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

14
01-06-2022
F.13/18/323
NL:TZ:0000074077:F001
16-10-2018

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr S.I.P. Schouten

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Baker Kraamverzorging B.V.

13-11-2018
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 34206859, gevestigd te (1033 RW ) Amsterdam aan de Modemstraat
20.

13-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: het verlenen van kraamzorg en het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten.
Gefailleerde (De Baker) exploiteerde een kraamzorgbureau dat haar cliënten
kraamzorg aan huis verleende en leende haar w erknemers daarnaast uit aan
ziekenhuizen in Amsterdam.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 234.216,00

€ -112.342,00

€ 444.014,00

2015

€ 2.495.874,00

€ -89.986,00

€ 484.675,00

2017

€ 2.288.614,00

€ -171.113,00

€ 350.123,00

Toelichting financiële gegevens

13-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers betreffende het jaar 2017 zijn afkomstig uit de concept-jaarrekening.

13-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
55

13-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 92.928,00

13-11-2018
1

€ 185.422,83

13-02-2019
2

€ 236.210,22

13-05-2019
3

€ 236.841,36

16-08-2019
4

€ 239.433,71

28-02-2020
6

€ 222.919,87

01-01-2021
9

€ 222.905,64

28-04-2021
10

€ 73.755,27

03-03-2022
13

Toelichting
In de dertiende verslagperiode heeft de curator de boedelvordering van het
UW V voldaan.

€ 73.721,96

01-06-2022
14

Verslagperiode
van
16-10-2018

13-11-2018
1

t/m
12-11-2018
van
13-11-2018

13-02-2019
2

t/m
12-2-2019
van
13-2-2019

13-05-2019
3

t/m
12-5-2019
van
13-5-2019

16-08-2019
4

t/m
16-8-2019
van
17-8-2019

22-11-2019
5

t/m
22-11-2019
van
23-11-2019

28-02-2020
6

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

01-07-2020
7

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

01-10-2020
8

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

01-01-2021
9

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

28-04-2021
10

t/m
27-4-2021
van
25-8-2021

25-11-2021
12

t/m
24-11-2021
van
25-11-2021

03-03-2022
13

t/m
2-3-2022
van
3-3-2022

01-06-2022
14

t/m
31-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

99 uur 30 min

2

65 uur 0 min

3

33 uur 42 min

4

43 uur 48 min

5

13 uur 48 min

6

13 uur 48 min

7

14 uur 6 min

8

21 uur 54 min

9

8 uur 42 min

10

5 uur 24 min

11

5 uur 42 min

12

19 uur 6 min

13

7 uur 30 min

14

4 uur 48 min

totaal

356 uur 48 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is na een periode w aarin de activiteiten zijn
voortgezet een doorstart gerealiseerd. Verw ezen w ordt naar hetgeen in
paragraaf 6 van dit verslag is meegedeeld.

13-11-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de nodige tijd besteed aan de praktische
afw ikkeling van de doorstart, met inbegrip van de facturatie betreffende de
periode van voortzetting van de activiteiten en de facturatie van zogenaamde
‘overlopende zorgen’ door de doorstarter. Hieromtrent w ordt verw ezen naar
de paragrafen 4 en 6 van dit verslag.

13-02-2019
2

Bij indiening van het derde voortgangsverslag zijn in totaal 199,3 uren aan het
faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat
in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld.
Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

13-05-2019
3

Bij indiening van het vierde voortgangsverslag zijn in totaal 244,2 uren (i.p.v.
242 uur) aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van
publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan
het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

16-08-2019
4

Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

22-11-2019
5

Onderhavig verslag betreft het zesde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

28-02-2020
6

Onderhavig verslag betreft het zevende voortgangsverslag. Bij indiening zijn in
totaal 14,1 uren aan het faillissement besteed.Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

01-07-2020
7

Onderhavig verslag betreft het achtste voortgangsverslag. Bij indiening zijn in
totaal 300,4 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

01-10-2020
8

Onderhavig verslag betreft het negende voortgangsverslag. In totaal zijn ten
tijde van de indiening 309,1 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

01-01-2021
9

Onderhavig verslag betreft het tiende voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

28-04-2021
10

Onderhavig verslag betreft het elfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

25-08-2021
11

Onderhavig verslag betreft het tw aalfde voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet

25-11-2021
12

geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Onderhavig verslag betreft het dertiende voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

03-03-2022
13

Onderhavig verslag betreft het veertiende voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

01-06-2022
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Baker is opgericht op 26 augustus 2004. Het betreft een familiebedrijf dat
ruim dertig jaar bestaat. Als bestuurder en enig aandeelhouder van
gefailleerde staat ingeschreven De Baker Beheer B.V. van w ie E.J. Bouma
Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is. De heer E.J. Bouma is enig
aandeelhouder en bestuurder van laatstgenoemde vennootschap en aldus
middellijk bestuurder van De Baker.

13-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Het is de curator bekend dat een oud-w erknemer bij de kantonrechter een
procedure is begonnen w egens niet ontvangen onregelmatigheidstoeslag. De
eiseres heeft de rechtbank verzocht de zaak w door te laten halen. De curator
is door de rechtbank verzocht ter rolle van 20 november 2018 op dit verzoek te
reageren. De curator zal de rechtbank berichten dat hi instemt met het
doorhalingsverzoek.

13-11-2018
1

De procedure is doorgehaald en dit onderw erp geldt als afgew ikkeld.

13-02-2019
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
De curator zal de door hem aangetroffen verzekeringen per eerst mogelijke
datum laten eindigen.

13-11-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator nog tw ee verzekeraars
aangeschreven met het verzoek verzekeringen te laten eindigen en hen
gevraagd de premierestitutie over te maken naar de faillissementsrekening.

13-02-2019
2

De verzekeraars hebben vooralsnog niet gereageerd op de verzoeken van de
curator. De curator heeft hen in de derde verslagperiode aangemaand en
verw acht dit onderw erp in de vierde verslagperiode te kunnen afronden.

13-05-2019
3

De verzekeraars hebben nog steeds niet gereageerd op de
restitutieverzoeken. De curator heeft hen w ederom verzocht alsnog te
reageren.

16-08-2019
4

In de vijfde verslagperiode is gebleken dat in dit kader geen baten voor de
boedel meer te verw achten zijn.

22-11-2019
5

1.4 Huur

1.4 Huur
De bedrijfslocatie op de eerste verdieping van het pand aan de Modemstraat
20 te Amsterdam w erd door gefailleerde gehuurd. Met toestemming van de
rechter-commissaris is de huurovereenkomst bij brief van 31 oktober 2018
opgezegd met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn van drie maanden.
De verhuurder is uitgenodigd haar vorderingen aan te melden, onder aftrek
van eventuele w aarborgen en de door haar getrokken bankgarantie. Partijen
zijn in overleg getreden omtrent de oplevering. De doorstarter overw eegt de
activiteiten van De Baker voort te zetten vanaf de huidige bedrijfslocatie en is
dan ook met de verhuurder in overleg over overname van de huur.
Daarnaast huurt gefailleerde een externe opslagruimte w aar oude
administratie is opgeslagen. De curator zal deze huurovereenkomst in de
komende verslagperiode afw ikkelen.

13-11-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de doorstarter met de verhuurder van de
locatie aan de Modemstraat 20 te Amsterdam tot overeenstemming gekomen
ter zake van huur per 1 januari 2019. De huur tussen De Baker en de
verhuurder kon daarom een maand eerder eindigen dan anders zou zijn
gebeurd naar aanleiding van de ex art. 39 Fw . door de curator gedane
opzegging. De boedelschuld w ordt als gevolg hiervan beperkt. Omdat de
doorstarter de bedrijfsruimte een maand langer heeft gebruikt dan in het
kader van de transitie w as overeengekomen (tot 1 januari 2019 in plaats van
tot 1 december 2019), maakt de curator jegens de doorstarter aanspraak op
een gebruikersvergoeding voor de maand december 2018.
Voor w at betreft de externe opslagruimte heeft in de tw eede verslagperiode
opzegging van de betreffende huurovereenkomst en oplevering aan de
verhuurder (De Alliantie) plaatsgevonden.

13-02-2019
2

De doorstarter heeft vooralsnog de in rekening gebrachte
gebruikersvergoeding niet betaald. In dit kader w ordt ook verw ezen naar
hoofdstuk 6 van dit verslag.

22-11-2019
5

In de zesde verslagperiode is gebleken dat de doorstarter met ingang van 1
december 2018 (en niet met ingang van 1 januari 2019) huurder van de
voormalige vestigingslocatie van gefailleerde is gew orden. In een eerder
stadium w as tussen de boedel en de verhuurder besproken dat de
bankgarantie die door gefailleerde w as afgegeven kon w orden aangew end
voor de maand december 2018. Nu echter de doorstarter met ingang van 1
december 2018 huurder van de betreffende locatie is gew orden en de
huurovereenkomst met gefailleerde daarmee per die datum is geëindigd, heeft
de verhuurder ten onrechte voor de huur voor de maand december 2018
aanspraak gemaakt op de bankgarantie. De curator heeft het betreffende
bedrag (€ 2.550,52) teruggevorderd. De verhuurder heeft dit bedrag inmiddels
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

28-02-2020
6

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft hierover het volgende verklaard.
Als gevolgen van verschillende omstandigheden is het aantal cliënten in vijf
jaar tijd afgenomen van gemiddeld 200 naar gemiddeld 80 cliënten per maand.
Dit heeft een scheve verhouding veroorzaakt tussen omzet en de
overheadskosten en ontstond er een liquiditeitsprobleem. In een poging de
loonkosten te verlagen is eind 2017 en begin 2018 een reorganisatie
doorgevoerd. Doordat dit tot gevolg had dat voor sommige w erknemers hoge
transitievergoedingen moesten w orden betaald kon van die w erknemers geen
afscheid w orden genomen en bleven hun maandelijkse loonkosten in stand. Dit
bleek vooralsnog niet voldoende, echter met aanzienlijke financiering van
buitenaf zou een tw eede reorganisatieronde en een gezonde voortzetting per
1 januari 2019 alsnog mogelijk zijn, zo w erd berekend. Deze financiering van
buitenaf w erd echter niet gevonden. Ook een zoektocht naar
overnamekandidaten in de eerste helft van 2018 is op niets uitgelopen.
Potentiële kandidaten gaven volgens de bestuurder aan liever het faillissement
af te w achten zodat ze met de curator om tafel konden zitten. Daarom zag de
middellijk bestuurder zich genoodzaakt een eigen aangifte tot faillietverklaring
in te dienen.

13-11-2018
1

De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek en verricht ook
zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Het oorzakenonderzoek van de curator zal in de derde verslagperiode w orden
voortgezet.

13-02-2019
2

Naar verw achting w ordt het oorzakenonderzoek in de vierde verslagperiode
w orden afgerond.

13-05-2019
3

Op 22 januari 2019 zijn de faillissementen uitgesproken van de 100%
aandeelhouder van De Baker Kraamverzorging, te w eten De Baker Beheer B.V.
alsmede diens 100% aandeelhouder E.J. Bouma Holding B.V. De curator
combineert het aansprakelijkhedenonderzoek in die faillissementen met het
aansprakelijkhedenonderzoek in het faillissement van De Baker
Kraamverzorging. Als gevolg hiervan duurt het w at langer dan eerder
voorspeld voordat de curator een definitieve uitkomst van het
aansprakelijkhedenonderzoek kan geven.

16-08-2019
4

In de vijfde verslagperiode is het gecombineerde onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement en mogelijke aansprakelijkheden door de curator
voortgezet.

22-11-2019
5

Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

28-02-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
55

13-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
77

13-11-2018
1

Toelichting
Voor zover bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-10-2018

55

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten tussen gefailleerde en de w erknemers
opgezegd. De intakegesprekken met het UW V hebben
plaatsgevonden op de bedrijfslocatie.

totaal

55

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek personeelsdocumentatie, contacten personeelsleden en UW V,
organiseren bijeenkomst.

13-11-2018
1

Diverse personeelsleden hebben een vordering op gefailleerde die niet door
het UW V onder de Loongarantieregeling w ordt uitgekeerd. Zodra zij van het
UW V de eindafrekening hebben ontvangen, kunnen zij hun vorderingen
onderbouw d ter verificatie bij de curator indienen.

13-02-2019
2

Telefonisch en schriftelijk te w oord staan voormalig w erknemers over de
afw ikkeling van het faillissement en beschikbare stukken.

13-05-2019
3

Het UW V heeft de vorderingen van het personeel die vallen onder de
loongarantieregeling in kaart gebracht en heeft het personeel op de hoogte
gesteld over hun aanspraken. Daarna heeft een aantal personeelsleden de
curator kenbaar gemaakt dat er sprake is van restvorderingen die als
vordering bij de curator w orden ingediend. De meeste w erknemers die een
vordering indienden hebben de vorderingen niet goed berekend en/of
onderbouw d. Er zal nader onderzoek nodig zijn om hun precieze rechten in
kaart te brengen. Omdat het gelet op de huidige stand van de boedel
vooralsnog niet mogelijk lijkt om (een deel) van deze preferente vorderingen te
voldoen, heeft de curator de betreffende w erknemers bericht dat het nader
onderbouw en van hun vorderingen nu geen nut heeft, maar dat indien dat
indien die situatie verandert hij ze daarvan op de hoogte zal brengen.

16-08-2019
4

De situatie is onveranderd: het is niet de verw achting dat bij einde van het
faillissement w ordt toegekomen aan betaling van de betreffende preferente
vorderingen.

28-02-2020
6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam.

13-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van gefailleerde.

13-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kanoorinventaris.

€ 6.605,00

totaal

€ 6.605,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit een enigszins verouderde
kantoorinventaris, inhoudende circa acht w erkplekken, kasten, pc’s, een
multifunctional en een pantry. De inventaris is meegenomen in de verkoop aan
de doorstarter zoals omschreven in paragraaf 6 van dit verslag, w aarbij de
verkoopprijs is bepaald op € 6.000,- exclusief BTW .
Daarnaast heeft De Baker een motorfiets op naam die in gebruik w as van de
middellijk bestuurder. Verkoop hiervan dient nog plaats te vinden.

13-11-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de motorfiets, die defect bleek te zijn, met
toestemming van de rechter-commissaris voor een bedrag van € 605,00
verkocht aan de middellijk bestuurder van gefailleerde. Deze heeft ook
zorggedragen voor de kosten van vervanging van het kentekenbew ijs ad €
31,50.

13-02-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt ten deze de belangen van de fiscus in het kader van zijn
bodemvoorrecht. Omdat er vooralsnog geen sprake lijkt te zijn van een
pandhouder met een vordering op gefailleerde heeft, is er geen sprake van
een situatie w aarin de curator w egens het bodemvoorrecht van de
belastingdienst de opbrengst van de inventaris van de bedrijfsruimte bij de
pandhouder dient op te eisen.

13-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nagaan kentekenregister, beoordelen w aarde inventaris, nagaan w aarde
motor.

13-11-2018
1

Diverse verrichtingen ter zake van de verkoop van de motor.

13-02-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Verw ezen w ordt naar het onderstaande.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement w as sprake van onderhanden w erk; de uren van de
kraamverzorgenden tot de dag voor het faillissement w aren nog niet volledig
ingeleverd ten behoeve van de facturatie. Daarnaast is in de periode van
voortzetting (w aarover meer in paragraaf 6 van dit verslag) onderhanden w erk
gerealiseerd dat deels vanuit De Baker en deels vanuit de doorstarter w ordt
gefactureerd. De exacte omvang van het onderhanden w erk dient nog te
w orden bepaald. Rapportage hierover volgt in het tw eede voortgangsverslag.
Voorts w as er sprake van zeer beperkte voorraden voorlichtingsmateriaal en
benodigdheden voor bevallingen. De voor de inventaris betaalde koopsom van
€ 6.000,- heeft ook betrekking op deze beperkte voorraden.

13-11-2018
1

De omvang van het onderhanden w erk op datum faillissement betrof €
22.129,85, hetgeen is gefactureerd op 16 oktober 2018. De opbrengsten in dit
kader zijn opgenomen onder pre-faillissementsdebiteuren.

13-05-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Coördineren facturatie, overleg doorstarter en voormalig personeel van De
Baker.

13-11-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill, domeinnaam, het recht om de
handelsnaam te voeren, het recht om (zoveel
mogelijk in lijn met privacyw etgeving) in contact
te treden met huidige cliënten en prospects van
De Baker.

€ 85.000,00

totaal

€ 85.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft voornoemde activa in het kader van de doorstart als
omschreven in paragraaf 6 van dit verslag verkocht en overgedragen aan een
derde. De curator heeft met diverse partijen doorstartgesprekken gevoerd
hetgeen heeft geleid tot diverse biedingen. ACK/Zorgmaat Kraamzorg B.V.
heeft met haar bieding van € 85.000,- exclusief BTW de hoogste bieding
uitgebracht, hetgeen heeft geleid tot een activa transactie.

13-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Gesprek geïnteresseerde opkoper.

13-11-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Verw ezen w ordt naar het onderstaande.

€ 153.574,39

€ 154.013,72

totaal

€ 153.574,39

€ 154.013,72

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren van De Baker bestaan w at betreft de kraamzorgtrajecten aan
huis uit zorgverzekeraars en de cliënten zelf w egens verschuldigde eigen
bijdragen en daarnaast uit ziekenhuizen w egens het inlenen van personeel
van De Baker. Het exacte saldo aan openstaande pre-faillissementsdebiteuren
w ordt op dit moment nader bepaald. De verzonden facturen zijn inzichtelijk
maar de rondom faillissementsdatum gedane debiteurenbetalingen moeten
nog w orden geboekt omdat de curator de bankafschriften van na datum
faillissement, alhoew el deze w el bij de bank zijn opgevraagd, nog niet heeft
ontvangen. Rapportage hierover volgt in het tw eede voortgangsverslag.
Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan naar rekeningcourantvorderingen. De Baker heeft een vordering van minimaal € 80.569,- op
De Baker Beheer B.V. De curator deze debiteur verzocht tot betaling van
voornoemd bedrag.

13-11-2018
1

Voor w at betreft de handelsdebiteuren geldt het navolgende. Inmiddels is aan
boedeldebiteuren een bedrag van € 115.296,11 gefactureerd, inclusief
‘overlopende zorgen’. De delen van de facturen betreffende ‘overlopende
zorgen’ die betrekking hebben op de zorg die is verleend in de periode van 16
oktober 2018 tot en met 22 oktober 2018 komen toe aan de boedel. Nadat de
overlopende zorgen zijn geïncasseerd, kan in dit kader verdere afrekening
tussen de boedel en de doorstarter plaatsvinden.
Inmiddels is aan pre-faillissementsvorderingen door de curator een bedrag van
in totaal € 48.460,93 geïncasseerd. Aan boedeldebiteuren vooralsnog een
bedrag van in totaal € 88.140,87 ontvangen.
Ter zake van de rekening-courantvordering heeft de curator de middellijk
bestuurder verzocht de vordering van € 80.569,- aan de boedel te voldoen. Nu
zow el De Baker Beheer B.V. als haar enig bestuurder en aandeelhouder E.J.
Bouma Holding B.V. geen mogelijkheid hebben gezien de vordering te voldoen
(en de activiteiten van de ‘w erkmaatschappij’ De Baker Kraamverzorging B.V.
zijn gestaakt met het uitspreken van het faillissement op 16 oktober 2018),
heeft de middellijk bestuurder van De Baker ook eigen aangifte van
faillietverklaring van De Baker Beheer B.V. en E.J. Bouma Holding B.V. gedaan.
De faillissementen van voornoemde vennootschappen zijn uitgesproken op 22
januari 2019 met aanstelling van ondergetekende als curator. Verdere incasso
van de rekening-courantvordering is daarmee niet meer aan de orde.

13-02-2019
2

Behoudens één debiteur zijn de pre-faillissementsdebiteuren en
boedeldebiteuren in de derde verslagperiode geïncasseerd. Onder prefaillissementsdebiteuren w ordt geschaard al hetgeen tot en met 16 oktober
2018 is gefactureerd; onder boedeldebiteuren al hetgeen vanaf die datum is
gefactureerd met de opmerking dat hierin ook uren van voor datum
faillissement zijn begrepen.

13-05-2019
3

De enige nog openstaande debiteur is een zorgverzekeraar die beroep kan
doen met verrekening van vordering w egens een openstaande schuld
w aarvoor een betalingsregeling liep. Omdat haar schuld aan de curanda zoals
ontstaan vóór datum faillissement € 22.890,99 bedraagt lager is dan de
vordering van deze crediteur op de curanda zal ze de volledige vordering van
de curanda door deze crediteur kunnen w orden verrekend. over deze kw estie
vindt thans correspondentie plaats. Naar verw achting zal deze kw estie
spoedig na indiening van onderhavig derde voortgangsverslag kunnen w orden
afgew ikkeld.
De betreffende debiteur is voor w at betreft (niet verrekenbare) facturen die
betrekking hebben op in de boedelperiode verrichte w erkzaamheden nog €
21.364,25 verschuldigd. Betaling van voornoemd bedrag zal naar verw achting
op korte termijn plaatsvinden.
In totaal is een bedrag van € 102.271,49 ter zake van boedeldebiteuren
ontvangen en van pre-faillissementsdebiteuren € 51.742,23. Van
eerstgenoemd bedrag komt een deel toe aan de doorstarter, te w eten
hetgeen is gefactureerd over de periode van 23 oktober 2018 tot en met 31
oktober 2018. Afrekening hieromtrent zal w orden meegenomen in de
eindafrekening die met de doorstarter dient plaats te vinden voor w at betreft
door beide partijen betaalde kosten vanaf datum faillissement (met inbegrip
van een vergoeding voor personeel van gefailleerde dat is ingeschakeld door
de doorstarter voor w erkzaamheden die ten gunste kw amen aan haar en niet
aan de boedel).
Ten tijde van het publiceren van dit verslag zijn er met betrekking tot tijdens
het faillissement verzonden facturen bedragen van in totaal € 102.902,62
geïnd en met betrekking tot facturen die voorafgaand aan het faillissement zijn
verzonden bedragen van in totaal € 51.742,23. Op een paar kleine
vorderingen na die met name op particuliere uitstaan zijn alle debiteuren
geïnd. De curator zal trachten de debiteurenincasso in de volgende
verslagperiode af te ronden.

16-08-2019
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso afgerond. In
dit kader zijn geen baten meer voor de boedel gerealiseerd.

22-11-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Achterhalen informatie pre-faillissementsdebiteuren, onderzoek omvang,
coördineren facturatie, contact zorgverzekeraar, beoordelen
verrekeningskw esties.

13-11-2018
1

Contacten debiteuren en doorstarter, nagaan betalingen.

13-02-2019
2

Incasso debiteuren, nagaan betalingen, correspondentie diverse betrokkenen.

13-05-2019
3

Incasso debiteuren, nagaan betalingen, correspondentie diverse betrokkenen.

16-08-2019
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

13-11-2018
1

De Baker bankierde bij de ABN AMRO Bank N.V. (de Bank). Op datum
faillissement w as sprake van een positief saldo van € 63.332,44.

Toelichting vordering van bank(en)

13-02-2019
2

De curator heeft in de tw eede verslagperiode de huisbankier van De Baker,
ABN AMRO Bank N.V., verzocht het aanw ezige creditsaldo – dat per 24
december 2018 € 102.837,- bedraagt en voornamelijk afkomstig is van prefaillissement en boedeldebiteuren – over te maken naar de
faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

13-05-2019
3

De overboeking van het saldo van de lopende rekening van gefailleerde bij
ABN AMRO Bank N.V. heeft in de derde verslagperiode nog enige voeten in de
aarde gehad vanw ege nieuw e identificatie-eisen, echter doorstorting naar de
boedel heeft uiteindelijk plaatsgevonden. Voor een toerekening in dit kader
verw ijst de curator naar het tussentijds financieel verslag.

Toelichting vordering van bank(en)

22-11-2019
5

In de vijfde verslagperiode heeft de curator de ABN AMRO Bank N.V. gevraagd
de rekening van gefailleerde te laten opheffen. In dit kader zal nog een zeer
beperkt saldo van circa € 30,- naar de faillissementsrekening w orden
overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Een bij De Baker in gebruik zijnde auto w erd geleased (operational lease).
Teruggave van het voertuig heeft in de eerste verslagperiode plaatsgevonden.
De curator is in afw achting van de indiening van een mogelijke
restantvordering.

13-11-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft de leasemaatschappij haar
restantvordering van € 17.195,04 ter verificatie bij de curator ingediend.

13-02-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Ter zake van een door de Bank verstrekte rekening-courant heeft De Baker
destijds haar inventaris en debiteuren in pand gegeven. De Bank had op
datum faillissement echter geen vordering meer uit hoofde van de rekeningcourant (en eveneens niet uit andere hoofde), zodat dit onderw erp verder niet
relevant is.

5.4 Separatistenpositie

13-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een partij heeft zich bij de curator gemeld voor w at betreft de teruggave van
borstpompen die door De Baker w erden gehuurd. De betreffende partij is in de
gelegenheid gesteld de borstpompen terug te halen.

13-11-2018
1

5.6 Retentierechten
De partij die de administratie van De Baker verzorgde heeft zich in
communicatie met de bestuurder van De Baker beroepen op retentierecht. De
curator heeft contact met deze administrateur opgenomen en heeft
geconstateerd dat de administrateur hoogstw aarschijnlijk niet over
administratie beschikt die de curator niet van de bestuurder van De Baker zelf
heeft gekregen. Het beroep op retentierecht lijkt daarmee ontbeert te zijn van
enig belang.

13-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

13-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen zekerheidsdocumentatie, overleg met de Bank inzake mutaties en
bankgarantie verhuurder, afw ikkelen kw estie eigendomsvoorbehoud en
retentierecht.

13-11-2018
1

Contact ABN AMRO Bank N.V.

13-02-2019
2

Uitgebreide correspondentie met ABN AMRO Bank N.V. en bestuderen
bankafschriften

13-05-2019
3

Correspondentie ABN AMRO Bank N.V.

22-11-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van
gefailleerde voortgezet tot en met 22 oktober 2018 teneinde de mogelijkheden
op een succesvolle doorstart zo groot mogelijk te houden en om de kraamzorg
voor de cliënten die rondom faillissementsdatum w aren bevallen te kunnen
continueren. Omdat de doorstart met ingang van 23 oktober 2018 plaatsvond
vanaf w elke datum de lusten en lasten van de onderneming voor rekening en
risico van de doorstarter zijn, zijn de activiteiten feitelijk tot en met 22 oktober
2018 uit naam van de curator voortgezet.

13-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Financiële verslaglegging volgt naar verw achting in het tw eede
voortgangsverslag op het moment dat de kosten en baten in de betreffende
periode bekend zijn. De curator verw acht dat de (korte) periode van
voortzetten w instgevend w as.

13-11-2018
1

Nadat alle zorguren in dit kader zijn gefactureerd en de curator en de
doorstarter opgave hebben gedaan van de gemaakte kosten voor de
voortzetting van de activiteiten, zal tussen partijen w orden afgerekend en kan
definitieve financiële verslaglegging in dit kader plaatsvinden. Zoals in
paragraaf 4 van dit verslag meegedeeld, is inmiddels aan boedeldebiteuren
(inclusief ‘overlopende zorgen’) een bedrag van € 115.296,11 gefactureerd.

13-02-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bezoeken bedrijfslocatie, overleg middellijk bestuurder en personeel,
coördineren voortzetting.

13-11-2018
1

Contact doorstarter en contact diverse partijen inzake lopende
overeenkomsten.

13-02-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na met meerdere gegadigden onderhandelingen te hebben gevoerd, heeft de
curator de onder paragraaf 3 omschreven activa verkocht aan ACK/Zorgmaat
B.V. voor een totaalbedrag van € 91.000,-. Betaling van de koopsom heeft op
22 oktober 2018 plaatsgevonden. ACK/Zorgmaat Kraamzorg B.V. heeft naar
verluidt het merendeel van het personeel van De Baker een
arbeidsovereenkomst aangeboden tegen soortgelijke voorw aarden, dit per de
datum van de doorstart (zijnde 23 oktober 2018). In de koopovereenkomst
zijn alle nodige verplichtingen voor de koper opgenomen in het kader van de
van toepassing zijnde privacyregelgeving.
De rechter-commissaris heeft aan deze verkoop op 19 oktober 2018 mondeling
haar toestemming gegeven en schriftelijk op 22 oktober 2018.

13-11-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator nog veel tijd moeten besteden
aan de praktische afw ikkeling van de doorstart. Met name de afw ikkeling van
de facturering heeft veel inspanningen gekost en is – zoals ook volgt uit
paragraaf 4 – nog niet afgerond.

13-02-2019
2

De facturering van overlopende zorgen is in de derde verslagperiode definitief
afgerond. De verdere afrekening met de doorstarter zal, zoals in hoofdstuk 4
van dit verslag meegedeeld, in beginsel in de vierde verslagperiode w orden
afgerond. Voor het overige is in de derde verslagperiode contact gew eest met
de doorstarter ten aanzien van diverse praktische afw ikkelpunten.

13-05-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de met de doorstarter af te
rekenen eindafrekening zoveel als mogelijk berekend. Op grond van deze
berekening is de boedel gerechtigd op een nabetaling van € 13.904,99
w egens door de doorstarter ontvangen debiteurenbetalingen w aar de boedel
recht op heeft en w egens de vergoeding voor de huur over de maand
december 2018. Dit bedrag is nog niet door de doorstarter aan de boedel
overgemaakt. De curator zal hierover contact opnemen met de doorstarter.
De vergoeding w egens door de inzet van personeel ten behoeve van de
doorstarter gemaakte loonkosten terw ijl deze kosten op grond van de
loongarantieregeling door het UW V w orden voldaan en in rekening gebracht bij
de boedel moet nog w orden berekend en vervolgens bij de doorstarter in
rekening w orden gebracht. De curator w acht op hiervoor benodigde informatie
van het UW V.

16-08-2019
4

In de vijfde verslagperiode is ook de afrekening afgerond ter zake van het na
de doorstart doorgew erkte personeel (zoals hierboven omschreven) en aan
ACK/Zorgmaat B.V. voorgelegd. In dit kader komt een bedrag van € 13.414,53
aan de boedel toe. ACK is vooralsnog w eigerachtig gebleken de in het vierde
voortgangsverslag genoemde nabetalingen met betrekking tot de door
ACK/Zorgmaat B.V. ontvangen debiteurenbetalingen die aan de boedel
toekomen ad € 11.354,47 en de huurvergoeding voor december 2018 ad €
2.550,52 aan de boedel te voldoen, hetgeen de afw ikkeling van het
faillissement vertraagt. De curator heeft ACK/Zorgmaat B.V. gesommeerd het in
totaal verschuldigde bedrag van € 27.319,52 zo spoedig mogelijk te betalen.
Blijft betaling door ACK/Zorgmaat B.V. uit, dan overw eegt de curator
rechtsmaatregelen te treffen.

22-11-2019
5

ACK/Zorgmaat B.V. heeft in de zesde verslagperiode inhoudelijk gereageerd op
de afrekening van de curator. Zij betw ist enkele posten. Gebleken is dat de
gebruikersvergoeding voor december 2018 niet verschuldigd is, zoals ook
opgenomen onder hoofdstuk 1 van dit verslag. De vergoeding voor het na de
doorstart doorgew erkte personeel ad € 13.414,53 w ordt eveneens – zij het
ongemotiveerd – door ACK/Zorgmaat B.V. betw ist.
De debiteurenpost ad € 11.354,57 w ordt door ACK/Zorgmaat B.V. niet betw ist,
echter betaling in dit kader is vooralsnog uitgebleven.
de curator zal in de volgende verslagperiode verdere pogingen doen om de
doorstart op een minnelijke w ijze financieel met de doorstarter af te w ikkelen.

28-02-2020
6

De curator zal in de volgende verslagperiode verdere pogingen doen om de
doorstart op een minnelijke w ijze financieel met de doorstarter af te w ikkelen.
In de zevende verslagperiode is het nog niet tot een minnelijke w ijze van
financiële afw ikkeling met de doorstarter gekomen. De curator zal zijn
pogingen hiertoe in de achtste verslagperiode hervatten.

01-07-2020
7

Ten tijde van de indiening van dit achtste verslag, zal de curator zich in
verbinding stellen met de rechter-commissaris over de te nemen maatregelen
in deze.

01-10-2020
8

In de negende verslagperiode heeft een gesprek plaatsgevonden met de
doorstarter in het bijzijn van de rechter-commissaris betreffende de financiële
afw ikkeling. De doorstarter heeft na het gesprek een bedrag van € 10.010,92

01-01-2021
9

betaald in het kader van de afrekening, omtrent w elk bedrag tussen partijen
overeenstemming bestaat. Voor w at betreft een laatste onderdeel van de
afrekening w ordt tussen partijen gecorrespondeerd. Het is de verw achting is
dat dit onderw erp in de volgende verslagperiode definitief kan w orden
afgerond.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nadere stukken die betrekking
hebben op het laatste deel van de afrekening aan de doorstarter gezonden.
De curator is in afw achting van de reactie van de doorstarter. De curator
streeft ernaar dit openstaande punt in de komende verslagperiode te kunnen
afronden zodat dit faillissement en de gerelateerde faillissementen van E.J.
Bouma Holding B.V. en De Baker Beheer B.V. kunnen w orden opgeheven.

28-04-2021
10

Ondanks diverse aanmaningen van de curator heeft de doorstarter nauw elijks
een inhoudelijke reactie gegeven op de nadere stukken die de curator hem
toezond ten behoeve van de finale afrekening van de doorstart. De curator zal
met de rechter-commissaris in overleg treden over de vraag hoe deze kw estie
dient te w orden afgew ikkeld.

25-08-2021
11

De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris gekregen om de
doorstarter in een bodemprocedure te betrekken zodat het geschil rondom de
financiele afw ikkeling van de doorstart door de rechter kan w orden beslecht.

25-11-2021
12

De curator heeft de doorstarter inmiddels in rechte betrokken. Voor verdere
informatie over de stand van deze procedure w ordt verw ezen naar hoofdstuk
9 van dit verslag.

03-03-2022
13

6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

13-11-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 91.000,00

13-11-2018
1

€ 101.010,92

01-01-2021
9

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bezoeken bedrijfslocatie, besprekingen met potentiële doorstarters,
onderhandelingen, overleg diverse betrokkenen, overleg rechter-commissaris.

13-11-2018
1

Overleg doorstarter en overige betrokkenen.

13-02-2019
2

Afronding facturatie, uitgebreid contact doorstarter.

13-05-2019
3

W erkzaamheden t.b.v. afrekening doorstarter.

16-08-2019
4

Correspondentie ACK/Zorgmaat B.V. en overige betrokkenen, opstellen
berekening.

22-11-2019
5

Bestuderen stukken, contact ACK/Zorgmaat B.V.

28-02-2020
6

Correspondentie doorstarter.

01-07-2020
7

Benadering doorstarter.

01-10-2020
8

Gesprek doorstarter in bijzijn van rechter-commissaris, verder overleg met
doorstarter over definitieve afrekening.

01-01-2021
9

Nadere correspondentie met de doorstarter in het kader van de financiele
afw ikkeling van de doorstart.

28-04-2021
10

Correspondentie omtrent de finale afrekening van de doorstart.

25-08-2021
11

Overleg rechter-commissaris.

25-11-2021
12

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW .

13-11-2018
1

Het onderzoek naar de boekhoudplicht w ordt in de derde verslagperiode
voortgezet.

13-02-2019
2

De curator komt tot het voorlopige oordeel dat is voldaan aan de
boekhoudplicht.

13-05-2019
3

In de komende verslagperiode zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
w orden voortgezet.

16-08-2019
4

In de vijfde verslagperiode is het gecombineerde rechtmatigheidsonderzoek
(hierbij w orden ook de faillissementen van E.J. Bouma Holding B.V. en De Baker
Beheer B.V. betrokken) door de curator voortgezet.

22-11-2019
5

De curator komt tot het oordeel dat aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is
voldaan.

01-01-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2014 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen 2015 en 2016
zijn niet gedeponeerd.

13-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

13-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering tot volstorting is reeds verjaard, zodat enige actie
door de curator met betrekking tot dit onderw erp achterw ege w ordt gelaten.

13-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

13-11-2018
1

De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

13-02-2019
2

Zoals volgt uit het voorgaande, staat vast dat niet is voldaan aan de
deponeringsplicht zodat vaststaat dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Of dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement, valt echter nog niet te
zeggen. De curator zal zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de
derde verslagperiode voortzetten.

Toelichting

13-05-2019
3

Afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek vindt naar
verw achting in de vierde verslagperiode plaats.

Toelichting
De curator heeft diverse door de bestuurder te beantw oorden vragen over
financiële stromen uit het verleden tussen met name gefailleerde, diens
houdstervennootschap De Baker Beheer B.V. en diens houdstervennootschap

28-02-2020
6

E.J. Bouma Holding B.V. geformuleerd. Nadat deze vragen zijn beantw oord kan
het aansprakelijkhedenonderzoek hopelijk w orden afgerond.

Toelichting

01-07-2020
7

In de zevende verslagperiode is door de middellijk bestuurder gereageerd op
de vragen die door de curator w aren geformuleerd. Hiertoe is door hem
bijstand gevraagd van het administratiekantoor dat destijds gefailleerde(n)
bediende. Partijen zijn op dit moment in overleg. Openbare rapportage volgt in
een later stadium.

Toelichting

01-10-2020
8

De curator heeft in de achtste verslagperiode zijn voorlopige oordeel in deze
kw estie geformuleerd en zal dit voorleggen aan de rechter-commissaris. De
curator zal nadere rapporteren in het volgende openbare voortgangsverslag.

Nee

01-01-2021
9

Toelichting
In de negende verslagperiode heeft de middellijk bestuurder gereageerd op
het voorlopige oordeel van de curator en alle vragen van de curator afdoende
beantw oord.
De curator is naar aanleiding daarvan tot het definitieve oordeel gekomen dat
er geen aanw ijzingen zijn voor (kennelijk) onbehoorlijk bestuur. Dit onderw erp
geldt aldus als afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

13-11-2018
1

Vooralsnog niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-11-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken, nagaan veiliggestelde administratie.

13-02-2019
2

Divers onderzoek in de administratie en contact betrokkenen.

13-05-2019
3

Voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

16-08-2019
4

Correspondentie bestuurder (voorleggen vragen), bestuderen stukken.

28-02-2020
6

Bestuderen reactie middellijk bestuurder, overleg.

01-07-2020
7

Bestuderen stukken, formuleren voorlopig oordeel, contact betrokkenen.

01-10-2020
8

Correspondentie bestuurder.

01-01-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

13-11-2018
1

In dit kader dient rekening te w orden gehouden met het salaris curator, de
kosten van inventariseren van de IT en het veiligstellen van data, de huur over
de opzegtermijn, de boedelschuld van het UW V en kosten in de periode van
voortzetting van de activiteiten van De Baker tot 22 oktober 2018 ( allen p.m.).
Eventuele boedelkosten die vanaf 23 oktober 2018 zijn gemaakt in het kader
van de voortzetting van de activiteiten door de doorstarter zullen in het kader
van de met de doorstarter gemaakte afspraken door hem aan de boedel
w orden vergoed.

Toelichting

13-02-2019
2

In de tw eede verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris
voor een bedrag van € 605,- aan kosten gemaakt zodat voor de incasso van
de handelsdebiteuren benodigde facturen van voor datum faillissement die
slechts via specifieke softw are bereikbaar w aren konden w orden verkregen.

Toelichting

13-05-2019
3

In de derde verslagperiode heeft de boedel, met toestemming van de rechtercommissaris, de kosten van het veilig stellen en de beschikbaarstelling van de
IT-omgeving van gefailleerde ad € 3.263,70 betaald. Voor w at betreft nog te
betalen boedelschulden dient in ieder geval nog rekening te w orden gehouden
met het salaris curator, huur over de opzegtermijn en de boedelschuld van het
UW V (allen p.m.).

€ 137.051,10

16-08-2019
4

Toelichting
In de vierde verslagperiode heeft UW V haar vordering ad € 137.051,10
ingediend.

Toelichting

03-03-2022
13

In de dertiende verslagperiode heeft de curator de boedelvordering van het
UW V betaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 201.816,00

13-11-2018
1

€ 257.351,00

13-02-2019
2

Toelichting

13-05-2019
3

De curator zal de Belastingdienst verzoeken haar naheffingsaanslag art. 29 lid
2 OB op te leggen.

Toelichting

16-08-2019
4

De Belastingdienst heeft de naheffingsaanslag ex art 29 lid 7 OB nog niet
opgelegd.

€ 270.705,00
Toelichting
Voornoemd bedrag is inclusief de te verw achten aanslag art. 29 lid 7 OB.

8.3 Pref. vord. UWV

28-02-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

13-11-2018
1

De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.

Toelichting

13-05-2019
3

In de derde verslagperiode heeft de curator het UW V verzocht haar
vorderingen bij de curator aan te melden. Dit is onder meer van belang om te
kunnen bezien of de preferente vorderingen van w erknemers bij einde van het
faillissement kunnen w orden voldaan.

€ 112.458,30

16-08-2019
4

Toelichting
In de vierde verslagperiode heeft UW V de navolgende vorderingen ingediend:
€ 94.654,51 ex art 3:28 sub e BW
€ 17.803,79 ex art 66 lid 3 W W

€ 19.053,45

8.4 Andere pref. crediteuren

22-11-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

13-11-2018
1

In dit kader w ordt rekening gehouden met vorderingen van w erknemers die
niet w orden uitgekeerd onder de Loongarantieregeling (p.m.)

€ 1.658,28

13-02-2019
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft een medew erker die reeds voor
faillissement uit dienst w as in dit kader reeds een vordering van € 1.658,28 ter
verificatie bij de curator ingediend.
Ook medew erkers die op datum faillissement nog in dienst w aren bij
gefailleerde hebben dergelijke vorderingen ter verificatie ingediend. Deze
kunnen echter pas w orden beoordeeld op het moment dat het UW V haar
eindafrekening in dit kader heeft opgemaakt. De betreffende medew erkers zijn
hierover ingelicht.

Toelichting

13-05-2019
3

Betreffende de medew erkers die op datum faillissement al uit dienst w aren,
geldt dat voor een totaal van € 19.053,45 aan preferente vorderingen is
ingediend.
Meer dan een tiental w erknemers dat op datum faillissement nog in dienst w as
bij gefailleerde heeft inmiddels ook met de eindafrekening van het UW V zijn
vordering ter verificatie bij de curator ingediend. Het betreft hier met name niet
onder de Loongarantieregeling overgenomen onregelmatigheidstoeslag en
een deel van de eindejaarsuitkering. Ten aanzien van de herberekening en
narekening in dit kader zal de curator nog w el de nodige tijd moeten besteden.
Daarbij komt dat niet alle w erknemers in de mogelijkheid zijn het exacte
bedrag van hun vordering te bepalen. In de vierde verslagperiode zal de
curator beoordelen of bij einde van het faillissement daadw erkelijk aan
betaling van die vorderingen w ordt toegekomen. Alleen dan lijkt herberekening
en narekening opportuun.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

13-11-2018
1

19

13-02-2019
2

20

01-07-2020
7

21

25-11-2021
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 49.163,07

13-11-2018
1

€ 104.178,83

13-02-2019
2

€ 247.446,87

01-07-2020
7

Toelichting
In de zevende verslagperiode is de concurrente vordering van een grote
zorgverzekeraar voorlopig erkend.

€ 237.208,49

25-11-2021
12

Toelichting
In de tw aalfde verslagperiode heeft het pensioenfonds haar vordering
verlaagd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

13-11-2018
1

Het is niet de verw achting dat bij einde van het faillissement uitkeringen aan
concurrente crediteuren kunnen w orden gedaan.

13-02-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, beoordelen vorderingen.

13-11-2018
1

Telefonisch en schriftelijk contact crediteuren, beoordelen vorderingen.

13-02-2019
2

Contact diverse crediteuren, verificatie vorderingen.

13-05-2019
3

Verw erken ingediende vorderingen

16-08-2019
4

Correspondentie UW V en overige crediteuren.

28-02-2020
6

Beoordelen vordering.

01-07-2020
7

Nagaan vordering UW V en correspondentie UW V.

01-01-2021
9

Verw erken ingediende vorderingen.

25-11-2021
12

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zoals vermeld in hoofdstuk 6 zal de doorstarter in een bodemprocedure
w orden betrokken. Dit zal in de komende verslagperiode plaatsvinden zodat in
het volgende openbare verslag meer informatie over deze procedure kan
w orden verstrekt.

25-11-2021
12

9.2 Aard procedures
Zoals vermeld in eerdere verslagen is het helaas niet gelukt met de
doorstarter tot een financiële afw ikkeling van de doorstart te komen. De
curator heeft de doorstarter daardoor bij dagvaarding van 6 december 2021 In
rechte betrokken.

03-03-2022
13

9.3 Stand procedures
De zaak staat op de rol van 21 maart 2022 voor conclusie van antw oord.

03-03-2022
13

De doorstarter heeft ter rolle van 9 mei 2012 een conclusie van antw oord
ingediend. In een tussenvonnis van 23 mei 2022 heeft de kantonrechter
bepaald dat er een comparitie van partijen dient plaats te vinden. De zaak
staat nu op de rol van 17 juni 2022 voor het doorgeven van verhinderdata.

01-06-2022
14

9.4 Werkzaamheden procedures
Voorbereidingen van een bodemprocedure.

25-11-2021
12

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de tw eede verslagperiode zal de doorstart verder praktisch w orden
afgew ikkeld en zal de curator het onderhanden w erk en de prefaillissementsdebiteuren verder incasseren. Daarnaast zal de curator zijn
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

13-11-2018
1

Voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, alsmede afronding
incasso debiteuren, praktische afw ikkeling doorstart (en afrekening met de
doorstarter).

13-02-2019
2

In de vierde verslagperiode zal de curator pogen zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden, zal de laatste debiteur w orden
geïncasseerd en zal w orden afgerekend met de doorstarter.

13-05-2019
3

In de komende verslagperiode zal de curator pogen zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden, zal de laatste debiteur w orden
geïncasseerd en zal w orden afgerekend met de doorstarter.

16-08-2019
4

Alvorens het faillissement kan eindigen, dient hetgeen verschuldigd is door
doorstarter ACK/Zorgmaat B.V. te zijn geïncasseerd en zal het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek moeten w orden afgerond.

22-11-2019
5

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

28-02-2020
6

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Gestreefd w ordt naar afronding
van de discussie met de middellijk bestuurder in de achtste verslagperiode. Dit
geldt ook voor incasso van hetgeen verschuldigd is door ACK/Zorgmaat B.V.

01-07-2020
7

In de volgende verslagperiode zal de aandacht van de curator uitgaan naar
afw ikkeling van de incasso van hetgeen verschuldigd is door de doorstarter en
definitieve afronding van het onderw erp rechtmatigheden.

01-10-2020
8

Het enige nog af te w ikkelen onderw erp betreft de kw estie van de definitieve
afrekening met de doorstarter. Naar verw achting zal afw ikkeling in de
volgende verslagperiode plaatsvinden.

01-01-2021
9

De curator zal met de rechter-commissaris in gesprek treden over de w ijze van
afw ikkeling van de doorstart.

25-08-2021
11

Het geschil met de doorstarter over de financiele afw ikkeling van de doorstart
zal door middel van een bodemprocedure aan de rechter w orden voorgelegd.
Dit zal in de komende verslagperiode gebeuren.

25-11-2021
12

De procedure tegen de doorstarter is aanhangig. Zie hoofdstuk 9 voor meer
informatie.

01-06-2022
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft naar spoedige afw ikkeling.

13-11-2018
1

Voor zover de inhoudelijke w erkzaamheden in de negende verslagperiode
kunnen w orden afgerond, zal het volgende verslag een eindverslag zijn.

01-10-2020
8

Op het moment dat de definitieve afrekening met de doorstarter heeft
plaatsgevonden, zijn de inhoudelijke w erkzaamheden afgerond en kan de
beëindiging van het faillissement in gang w orden gezet.

01-01-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
1-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

01-06-2022
14

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, overleg rechter-commissaris, contacten met diverse
betrokkenen.

13-11-2018
1

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging, diverse overige
verrichtingen.

13-02-2019
2

Verslaglegging en diverse algemene w erkzaamheden.

13-05-2019
3

Verslaglegging en diverse algemene w erkzaamheden.

16-08-2019
4

Diverse algemene verrichtingen en verslaglegging.

22-11-2019
5

Verslaglegging.

28-02-2020
6

Diverse algemene verrichtingen en verslaglegging.

01-07-2020
7

Verslaglegging en contact betrokkenen.

01-10-2020
8

Afgifte administratie aan bestuurder, contact rechter-commissaris,
verslaglegging.

01-01-2021
9

Verslaglegging, bericht aan rechter-commissaris.

25-08-2021
11

W erkzaamheden in het kader van de financiele afw ikkeling van de doorstart en
de voorbereidingen van een bodemprocedure.

25-11-2021
12

Verslaglegging en diverse algemene verrichtingen

03-03-2022
13

Verslaglegging.

01-06-2022
14

Bijlagen
Bijlagen

