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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zorg voor W erk! B.V.

08-11-2019
1

Gegevens onderneming
Zorg voor W erk! B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende
te (1223 DA) Hilversum aan het adres Seinstraat 16 en staat ingeschreven in
het handelsregister onder nummer: 58513981 (hierna te noemen: "ZvW ").

08-11-2019
1

Activiteiten onderneming
ZvW en de Stichting re-Activate Zorg (de "Stichting") exploiteren onder de
handelsnaam 'reActivate' een landelijk opererende erkende GGZ-instelling die
mensen met psychische klachten professionele ambulante zorg biedt
("reActivate"). ReActivate begeleidt en behandelt volw assenen in de algemene
zorg (BGGZ), in de specialistische zorg (SGGZ) alsmede volw assenen met
arbeid gerelateerde klachten vanuit haar vestigingen in Hilversum, Lemmer en
Oegstgeest.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.700.158,00

€ -661.394,00

€ 881.987,00

2016

€ 1.491.836,00

€ -83.733,00

€ 698.697,00

2017

€ 1.448.571,00

€ -69.167,00

€ 707.722,00

08-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019 is een bruto
omzet gerealiseerd van EUR 729.530,-.

08-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
21

08-11-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren er 21 medew erkers in loondienst bij ZvW .
Daarnaast heeft ZvW overeenkomsten gesloten met 8 ZZP'ers.

Boedelsaldo
€ 40.162,24

08-11-2019
1

€ 61.443,01

07-02-2020
2

€ 14.874,41

07-05-2020
3

€ 283.272,58

07-08-2020
4

Toelichting
Het boedelsaldo is in de afgelopen verslagperiode met € 266.326,67
toegenomen als gevolg van de eindafrekening met de Stichting. Zie paragraaf
4.1 voor een nadere toelichting.
€ 283.272,58

06-11-2020
5

€ 186.209,30

05-02-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-9-2019

08-11-2019
1

t/m
8-11-2019
van
9-11-2019

07-02-2020
2

t/m
7-2-2020
van
7-6-2020

07-05-2020
3

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

07-08-2020
4

t/m
7-8-2020
van
8-8-2020

06-11-2020
5

t/m
6-11-2020
van
7-11-2020

05-02-2021
6

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021
t/m
4-5-2021

Bestede uren

04-05-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

289 uur 36 min

2

32 uur 42 min

3

9 uur 18 min

4

14 uur 18 min

5

54 uur 30 min

6

15 uur 36 min

7

12 uur 24 min

totaal

428 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 406 uren.

06-11-2020
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 421 uren en 36 minuten.

05-02-2021
6

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 434 uren en 0 minuten.

04-05-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
ZvW is bij akte van 2 augustus 2013 opgericht. Op datum faillissement w erden
de aandelen in het kapitaal van ZvW gehouden door Levin Holding B.V. De
heer De W ijn is enig aandeelhouder in het kapitaal van Levin Holding B.V.
Daarnaast is de heer De W ijn tevens statutair bestuurder van ZvW . De heer
Bosw erger is feitelijk bestuurder van ZvW .

08-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

08-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Ten gunste van ZvW liepen de gebruikelijke verzekeringen. W aar nodig heeft
de curator deze opgezegd.

1.4 Huur

08-11-2019
1

1.4 Huur
ZvW had huurovereenkomsten met betrekking tot de 3 navolgende locaties:
(a) hoofdkantoor aan het adres Seinstraat 16 te Hilversum;
(b) nevenvestiging aan het adres Van Rijgersmapark 4 in Lemmer; en
(c) nevenvestiging aan het adres Rhijngeesterstraatw eg 40D in Oegstgeest.

08-11-2019
1

De huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Seinstraat 16 te
Hilversum w as reeds voor datum faillissement tegen 1 oktober 2019 opgezegd.
De curator is, na een daartoe van de R-C verkregen machtiging, met de
desbetreffende verhuurder overeengekomen dat de huurovereenkomst alsnog
met één maand verlengd tot 1 november 2019.

1.5 Oorzaak faillissement
Vanaf haar oprichting in 2013 heeft ZvW verlies geleden. Met het oog op de
continuïteit van ZvW w erd dit verlies ieder jaar opgevangen door
kredietverlening vanuit Levin Holding B.V. In totaal is door Levin Holding B.V.
een krediet van ongeveer EUR 947.599 aan ZvW verstrekt.
Begin 2019 w erd bekend dat ZvW vanaf haar oprichting in 2013 op grond van
de W et verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
aangemerkt diende te w orden als een pensioenplichtige instelling.
Dientengevolge heeft het Pensioenfonds Zorg en W elzijn ("PFZW ")
pensioenpremies gevorderd met terugw erkende kracht tot de oprichting van
ZvW . Naar schatting is een bedrag van ongeveer EUR 500.000,00 aan
pensioenpremies verschuldigd. Per heden heeft PFZW vorderingen ingediend
van EUR 126.626,00 en EUR 310.967,06. In verband met het voorgaande zag
het bestuur zich genoodzaakt het faillissement van ZvW aan te vragen. In de
komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de oorzaken van
het faillissement.

08-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
21

08-11-2019
1

Toelichting
Medew erkers in loondienst: 21
ZZP'ers: 8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-1-2020

21

totaal

21

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
ZvW had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

08-11-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
ZvW bezit de gebruikelijke (kantoor)inventaris (bureaus, PC's, laptops) ten
behoeve van de bedrijfslocaties in Hilversum, Lemmer en Oegstgeest.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

08-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Tot de boedel van ZvW behoorde 19 domeinnamen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

08-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De omvang is € 88.200 (98% x € 90.000).

08-11-2019
1

Uit hoofde van de uitbestedingsovereenkomst, ontvangt ZvW een vergoeding
voor de door haar geleverde diensten ter hoogte van het door de Stichting van
de zorgverzekeraars ontvangen netto-omzet van de DBC's minus 2% w elke
w ordt aangew end ter dekking van de kosten van de Stichting. De Stichting zal
de komende periode alle DBC's afsluiten en factureren. De verw achting is dat,
na verrekening met de door de zorgverzekeraars verstrekte voorschotten en
andere verrekeningen, mogelijk een klein surplus zal resteren w elke alsdan
ten goede zal komen aan de boedel van ZvW .
De w erkzaamheden van de Stichting zijn (nagenoeg) voltooid en hebben tot
een positief resultaat geleid. In de komende verslagperiode zal de definitieve
afrekening plaatsvinden en w ordt duidelijk w elk exact bedrag ten goede komt
aan de boedel van ZvW .

07-05-2020
3

De w erkzaamheden van de Stichting zijn voltooid en de eindafrekening is
opgemaakt en afgestemd. De Stichting heeft een bedrag van € 266.326,67 aan
de boedel van ZvW overgemaakt.

07-08-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie onder punt 4.1.

08-11-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

08-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancair krediet.

5.2 Leasecontracten
Tussen ZvW en Arval B.V. is sprake van een leaseovereenkomst met
betrekking tot de lease van een personenauto.

08-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

08-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement liepen de behandeltrajecten met de cliënten nog volop.
In het kader van de continuïteit van de zorg, zijn de activiteiten van ZvW
tijdelijk voortgezet in afw achting van de uitkomsten van de verkoopprocedure.

08-11-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na de faillietverklaring van ZvW is een biedingsprocedure gestart. Aan alle
geïnteresseerde partijen is, na ontvangst van een getekende
geinhoudingsverklaring, bepaalde informatie toegestuurd. Uiteindelijk is met
toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt met
Stichting GGZ Groep. De GGZ Groep zal alle activiteiten van ZvW per 1
november 2019. Daarnaast zal de GGZ Groep de huidige vestigingen in
Hilversum, Lemmer en Oegstgeest van ZvW per 1 november 2019 overnemen.
Tenslotte heeft de GGZ Groep aan 9 w erknemers een arbeidsovereenkomst
aangeboden en aan 7 ZZP'ers een overeenkomst van opdracht aangeboden.

08-11-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 56.324,00

07-02-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

08-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Na het faillissement hebben een aantal partijen zich gemeld met interesse voor
een doorstart van de activiteiten van ZvW . De curator heeft een
biedingsprocedure gestart w aarbij geïnteresseerde partijen in gelegenheid zijn
gesteld om een bieding uit te brengen voor 11 oktober 2019. Naar aanleiding
van de uitkomst van de biedingsprocedure en de daaropvolgende
onderhandelingen heeft de curator de R-C op 22 oktober 2019 verzocht
toestemming te verlenen voor een doorstart w aarbij de GGZ Groep de
activiteiten van ZvW voort zal zetten, de inventaris uit de failliete boedel te
kopen en een aantal w erknemers van ZvW een arbeidsovereenkomst zal
bieden.

08-11-2019
1

In de afgelopen periode zijn de gemaakte afspraken neergelegd in een
schriftelijke overeenkomst w elke op 31 december 2019 is getekend.

07-02-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of
aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-11-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
ZvW heeft haar jaarrekeningen voor de jaren 2015 t/m 2017 tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening over 2015 is op 23 juni 2016 gedeponeerd. De
jaarrekening over 2016 is op 31 mei 2017 gedeponeerd. De jaarrekening 2017
is op 18 september 2018 gedeponeerd. Op datum faillissement bestond er nog
geen verplichting om de jaarrekening over 2018 te deponeren.

08-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
ZvW heeft aan haar stortingsverplichting voldaan.

08-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt w ordt nog door de curator onderzocht.

08-11-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit punt w ordt nog door de curator onderzocht.

08-11-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheid- en oorzakenonderzoek is gaande. De curator tracht in de
komende verslagperiode het onderzoek af te ronden.

05-02-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de afgelopen verslagperiode zagen de w erkzaamheden van de curator op
het effectueren van de doorstart en de feitelijke tenuitvoerlegging daarvan. In
de komende verslagperiode zal de curator starten met het
rechtmatigheidsonderzoek.

07-02-2020
2

Op grond van artikel 68 Faillissementsw et is de curator belast met het beheer
en de vereffening van de failliete boedel. In dit kader dient de curator
onderzoek te verrichten naar de oorzaken van het faillissement van ZvW . De
curator heeft de administratie van ZvW veiliggesteld en is een onderzoek
gestart naar de (digitale) administratie.

07-05-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.372,83

08-11-2019
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Toelichting
Er is een vordering ten aanzien van huur na datum faillissement ingediend ter
hoogte van € 3.372,83
€ 105.147,79
Toelichting
Naast de reeds ingediende vordering ten aanzien van huur na datum
faillissement heeft het UW V een boedelvordering ingediend ter hoogte van €
101.774,96.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-05-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.674,00

08-11-2019
1

Toelichting
Door de fiscus is een vordering ingediend inzake Loonheffing.
€ 28.407,00

07-08-2020
4

Toelichting
Door de fiscus is een vordering ingediend inzake Loonheffing en
omzetbelasting.
€ 8.733,00

06-11-2020
5

Toelichting
Door de fiscus heeft er een verrekening plaatsgevonden met betrekking tot de
aanslag loonheffing 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er is nog geen vordering ingediend door het UW V.
€ 97.018,41

08-11-2019
1

07-05-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van €
97.018,41.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er is nog geen vordering ingediend door andere preferente crediteuren.

08-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

08-11-2019
1

39

07-02-2020
2

40

06-11-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.014.441,93

08-11-2019
1

€ 1.520.629,30

07-02-2020
2

€ 1.521.954,07

06-11-2020
5

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.

08-11-2019
1

Gelet op het boedelsaldo en de omvang van de boedel- en preferente
vorderingen zijn de verw achtingen voor de concurrente crediteuren somber.

05-02-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven en zijn daarbij in de
gelegenheid gesteld hun vordering in te dienen en aan te geven of zij zich op
een (bijzonder) recht w ensen te beroepen.

08-11-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

08-11-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden van de curator
voornamelijk zien op:
- effectuering van de doorstart;
- financiële afw ikkeling met de Stichting; en,
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

08-11-2019
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In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden van de curator
voornamelijk zien op:
- financiële afw ikkeling met de Stichting;
- rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht,
of mogelijk sprake is gew eest van onrechtmatig bestuur en/of paulianeus
handelen); en,
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

07-02-2020
2

In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden van de curator
voornamelijk zien op:
- rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht,
of mogelijk sprake is gew eest van onrechtmatig bestuur en/of paulianeus
handelen); en,
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

07-08-2020
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In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek en
het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortzetten.

06-11-2020
5

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek en
het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortzetten.

05-02-2021
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Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

04-05-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld zou kunnen w orden.

08-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

04-05-2021
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Bijlagen
Bijlagen

