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

3
16-05-2019
F.15/18/239
NL:TZ:0000063518:F001
21-08-2018

R-C
Curator

mr. K. van Dijk
mr S.P.B. van Leeuwen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kraamzorg Babymoon B.V.

03-10-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming w as gericht op het verlenen van kraamzorg.

03-10-2018
1

De onderneming hield kantoor aan het adres Julianaw eg 192 a te Volendam.
Vanuit de bedrijfsruimte w erden de activiteiten aangestuurd.

16-05-2019
3

Activiteiten onderneming
Aanbieden van (kraam)zorg.

03-10-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 421.162,00

2016

€ 292.217,00

2017

€ 234.252,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie en jaarstukken van
gefailleerde zoals deze zijn ingenomen bij en overgedragen door de vorige
curator(en). Indien nodig w orden er nadere gegevens opgevraagd bij het
bestuur van gefailleerde.

16-05-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
24

03-10-2018
1

Een aantal arbeidsovereenkomsten w as per faillissementsdatum reeds ten
einde gekomen.

Boedelsaldo
03-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 54.471,79

10-01-2019
2

Boedelsaldo
€ 76.184,55

16-05-2019
3

Boedelsaldo
€ 76.184,55

Verslagperiode
03-10-2018
1

van
21-8-2018
t/m
3-10-2018

16-05-2019
3

van
10-1-2019
t/m
15-5-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

87,30 uur

2

25,55 uur

3

14,00 uur

totaal

126,85 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De huidige curator is door rechtbank aangesteld per 29 april 2019. De
beschikbare informatie is geïnventariseerd. De stand van zaken w ordt
beoordeeld en het plan van aanpak voor de verdere afw ikkeling w ordt de
komende verslagperiode bepaald.

16-05-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De (middellijk) bestuurder van de besloten vennootschap Kraamzorg
Babymoon B.V. is mevrouw M. Bezemer.

03-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
De curator is op dit moment niet bekend met lopende procedures.

03-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator is (door een tussenpersoon) op de hoogte gesteld van het bestaan
van een aantal verzekeringen. Het gaat hierbij om de gebruikelijke
verzekeringen, w aaronder een bedrijfsverzekering, inboedelverzekering en
autoverzekeringen. De curator zal niet zelf overgaan tot opzegging van de
verzekeringen nu er bij onrechtmatige opzegging door de curator ten laste
van de boedel schulden kunnen ontstaan.

03-10-2018
1

Nadat de leaseauto's zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij zijn de
autoverzekeringen door de bestuurder van failliet beëindigd. Hieruit volgt een
restitutie voor de boedel.
Inmiddels zijn de overige verzekeringen door de verzekeraar beëindigd
vanw ege het niet voldoen van de verzekeringspremies. De curator verw acht
geen verdere w erkzaamheden meer.

10-01-2019
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van 3 maanden. De curator is in overleg getreden met de verhuurder over de
mogelijkheid om in onderling overleg de bedrijfsruimte eerder op te leveren.

03-10-2018
1

In onderling overleg is met de verhuurder overeengekomen dat de
bedrijfsruimte 1 maand eerder w ordt opgeleverd zodat de boedelvordering
w ordt beperkt tot 2 maanden. Deze oplevering heeft inmiddels
plaatsgevonden.

10-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is het faillissement het gevolg van tegenvallende
resultaten over een langere periode voor datum faillissement. Een aantal
personeelsleden van de vennootschap heeft zich (langdurig) ziek gemeld of is
bij een concurrerende vennootschap in dienst getreden vanw ege de grote
vraag naar personeel in de kraamzorg. Derhalve w erd de vennootschap
verplicht (duurdere) zzp'ers in te huren om de overeengekomen zorg te
kunnen blijven leveren aan zorgbehoevenden. Dit leverde tegenvallende
resultaten op. Door de bestuurder is in de periode voorafgaande aan het
faillissement getracht een overname te realiseren. Dit is uiteindelijk niet gelukt,
w aardoor de bestuurder genoodzaakt w as het faillissement aan te vragen.

03-10-2018
1

De curator zal nog zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaak van het
faillissement.
Het onderzoek w ordt voortgezet.

16-05-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
03-10-2018
1

Personeelsleden
24

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
03-10-2018
1

Personeelsleden
44

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-8-2018

24

totaal

24

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers hebben zich bij het UW V gemeld en er heeft een collectieve
intake op het kantoor van de curator plaatsgevonden. De curator heeft in
overleg met de bestuurder van failliet het w erkgeversformulier overname
loonbetaling ingediend.

03-10-2018
1

Enkele w erknemers hebben inmiddels hun vordering - w elke niet onder
loongarantieregeling vallen - bij de curator aangemeld. De curator zal deze
vorderingen beoordelen en zo nodig plaatsen op de crediteurenlijst.

10-01-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

03-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

03-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 605,00

totaal

€ 605,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand te Volendam is een inventaris aangetroffen w elke
eigendom is van failliet.
Daarnaast is een aantal w erktelefoons, telecommunicatie, bijproducten voor de
kraamzorg en desktops aangetroffen. In de kantoorruimte is een standaard
kantoorinrichting aangetroffen met bureaus en een aantal (bureau)stoelen met
toebehoren.

03-10-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien het bodemvoorrrecht van de Belastingdienst van toepassing is zal de
curator ex art. 57 lid 3 Fw de rechten van de Belastingdienst uitoefenen.

03-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is met de verhuurder in overleg getreden over een mogelijke
overname van (een deel van) de inventaris.

03-10-2018
1

Met de verhuurder is overeenstemming bereikt omtrent de overname van de
bodemzaken aanw ezig in het bedrijfspand van failliet. De curator heeft
uiteindelijk een finaal bod ad € 605,- (incl. btw ) geaccepteerd onder de
voorw aarde dat de boedelvordering van de verhuurder w erd beperkt tot 2
maanden.

10-01-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad w elkomstcadeau's

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een voorraad w elkomstpakketten aangetroffen w elke w erden
overhandigd bij het aangaan van een overeenkomst met failliet.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

03-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w aarde van de voorraad lijkt (mede door de logo's van failliet) zeer gering.

03-10-2018
1

Deze voorraad is aan verschillende partijen aangeboden. De w aarde bleek
nihil.

10-01-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kolfsets en meetinstrumenten

€ 217,80

Laptop

€ 100,00

Telefoons

€ 500,00

totaal

€ 817,80

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
W ordt onderzocht.

03-10-2018
1

De curator heeft nog een aantal elektronische apparaten aangetroffen
(telefoons, laptop enz.). Deze apparaten w orden collectief aangeboden aan
opkopers. Gezien de staat w aarin deze zich bevinden zal de w aarde naar
verw achting beperkt zijn.

10-01-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

Verkopen restant bedrijfsmiddelen.

10-01-2019
2

De curator onderzoekt in hoeverre er nog privacy gevoelige bedrijfsinformatie
op de restant bedrijfsmiddelen aanw ezig is en of deze informatie gew ist kan
w orden alvorens deze bedrijfsmiddelen aan derden w orden aangeboden.

16-05-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft de debiteurenpositie onderzocht. De debiteuren voor datum
faillissement zijn aangeschreven met het verzoek te voldoen op de rekening
van failliet. De curator heeft de administrateur verzocht de laatste
openstaande vorderingen (w erkzaamheden verricht op en na datum
faillissement) eveneens te declareren. Dit is inmiddels gebeurd. De debiteuren
zijn met name verzekeraars.

03-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasseren openstaande vorderingen.

03-10-2018
1

Een groot aantal debiteuren heeft inmiddels haar vordering voldaan. De
curator zal tijdige betaling door de debiteuren monitoren en de debiteuren
aanschrijven indien nodig.

10-01-2019
2

De curator heeft op dit moment niet de beschikking over de meest recente
bankafschriften. Om een compleet overzicht te verkrijgen w elke debiteuren
hun vorderingen hebben voldaan, zijn de bankafschriften vanaf datum
faillissement tot en met heden bij de bank opgevraagd. De betaalde en
openstaande vorderingen zullen w orden verw erkt in een overzicht. Het
onderhanden w erk w at na datum faillissement is uit gedeclareerd w ordt
tevens verw erkt in dit overzicht. Zodra deze bankstukken zijn ontvangen,
kunnen er zo nodig vervolgstappen w orden ondernomen om zodoende de
nog openstaande vorderingen te incasseren.

16-05-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Tot op heden niet aangemeld. De (grote) banken zijn door de curator
aangeschreven en uitgenodigd hun eventuele vordering in te dienen.

Gefailleerde houdt een rekening bij de ING Bank. Er w as per datum
faillissement een creditsaldo. De bank is verzocht het creditsaldo over te
maken naar de boedelrekening, hetgeen inmiddels is gebeurd. Aangezien de
debiteuren de vorderingen nog voldoen op deze rekening van failliet is de ING
Bank expliciet verzocht deze rekening niet op te heffen.

5.2 Leasecontracten

03-10-2018
1

10-01-2019
2

5.2 Leasecontracten
Failliet leasede (operational lease) een drietal bedrijfsauto's. Deze
bedrijfsauto's zijn in overleg met de leasemaatschappij opgehaald door deze
maatschappij. Er zijn geen w erkzaamheden meer te verw achten.

03-10-2018
1

De leasemaatschappij heeft inmiddels haar vordering bij de curator ingediend.

10-01-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft mogelijke crediteuren aangeschreven en hen verzocht - indien
zij een eigendomsvoorbehoud hebben - zich binnen 5 dagen te melden. Dit is
top op heden nog niet gebeurd.

03-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

Niet van toepassing.

10-01-2019
2

5.7 Reclamerechten
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

Niet van toepassing.

10-01-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

De ING Bank is verzocht over de periode voor datum faillissement een
mutatieoverzicht toe te zenden. Dit mutatieoverzicht is recent ontvangen en
zal door de curator w orden onderzocht.

10-01-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

03-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een aantal partijen benaderd (w aaronder de partij w aarmee
door de bestuurder in het stadium voor faillissement een overname w as
getracht te realiseren) om te beproeven of zij interesse hadden in een
doorstart. Dit bleek niet het geval. De kraamzorg organisaties w aren niet in
staat de lopende kraamzorgen van failliet over te nemen.

03-10-2018
1

De organisaties hadden slechts interesse in overname van het personeel. Het
w as de curator er echter aan gelegen de lopende zorgen onder te brengen bij
derden. Dit bleek niet haalbaar.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

03-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.

03-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

03-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft getracht de lopende en toekomstige kraamzorgen onder te
brengen bij andere kraamzorgorganisaties. Dit is niet gelukt. Vanw ege het
tekort aan kraamverzorgenden hebben de kraamzorgorganisaties niet
voldoende capaciteit extra kraamzorgen op te vangen. Ook zijn de
kraamzorgorganisaties niet bereid financiële compensatie aan de boedel te
vergoeden voor overname.

03-10-2018
1

Vanw ege de (on)mogelijkheden van een doorstart w as de curator
genoodzaakt de verzekeraars van de zorgbehoevenden te verzoeken per
direct andere zorg voor hen te faciliteren. Ook zijn de zorgbehoevenden in de
gelegenheid gesteld nieuw e zorgovereenkomsten te sluiten met derden en bij
gebreke daarvan doorverw ezen naar hun verzekeraars. De verzekeraars
hebben toegezegd de urgente gevallen direct van zorg te voorzien.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van failliet heeft de administratie aangeleverd. Deze zal door de
curator w orden onderzocht.

03-10-2018
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.

16-05-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
W ordt onderzocht.

De
De
De
De

Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening

2017
2016
2015
2014

03-10-2018
1
is
is
is
is

gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd

op
op
op
op

9 juli 2018.
18 juli 2017.
13 maart 2017.
18 juli 2015.

10-01-2019
2

De curator onderzoekt de deponering over het jaar 2015.
Het onderzoek w ordt voortgezet.

16-05-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

Voor gefailleerde geldt de vrijstelling.

10-01-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog niet bekend. Zal w orden onderzocht.

03-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-10-2018
1

Nog niet bekend. Zal w orden onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-01-2019
2

Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur is gestart en w ordt vervolgd
aan de hand van de aangetroffen administratie.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Het onderzoek w ordt voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

16-05-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

03-10-2018
1

Nog niet bekend.

7.6 Paulianeus handelen

10-01-2019
2

De administratie en met name de recent aangeleverde bankstukken w orden
onderzocht op paulianeuze handelingen/transacties.

7.6 Paulianeus handelen

16-05-2019
3

Het onderzoek w ordt voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

16-05-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

03-10-2018
1

Onderzoek bankstukken en administratie.

10-01-2019
2

De komende verslagperiode w ordt de digitale boekhouding (de auditfiles)
opgevraagd en de (overige) bestanden nader geanalyseerd. Aan de hand
van de uitkomsten van het onderzoek w ordt het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet.

16-05-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Nog niet bekend. Het UW V heeft haar vordering nog niet aangemeld. Zodra de
definitieve opleveringsdatum van het bedrijfspand bekend is zal ook de
vordering van de verhuurder w orden geplaatst.
€ 1.355,10

03-10-2018
1

10-01-2019
2

De vordering van de verhuurder is inmiddels aangemeld. De curator is in
afw achting van de eindafrekening van het UW V (loongarantieregeling) om de
boedelvordering van het het UW V te kunnen bepalen.
€ 1.355,10
Tot op heden is er één boedelvordering ad € 1.355,10- ingediend.

16-05-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.370,00

03-10-2018
1

€ 19.735,00

16-05-2019
3

De fiscus diende preferente vorderingen in voor een totaalbedrag ad €
19.735,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

Nog niet aangemeld.

10-01-2019
2

Het UW V heeft tot op heden geen preferente vordering ingediend.

16-05-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Nog niet bekend.
€ 6.352,20

03-10-2018
1
10-01-2019
2

Bovengenoemd bedrag betreft de door de w erknemers ingediende preferente
loonvorderingen.
€ 26.078,20

16-05-2019
3

Tot op heden hebben andere preferente crediteuren een vordering ingediend
voor een totaalbedrag van € 26.078,20.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

10-01-2019
2

11

16-05-2019
3

Er hebben zich tot nu toe 11 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.368,72

03-10-2018
1

€ 31.141,36

10-01-2019
2

Door 11 concurrente crediteuren is inmiddels een vordering ingediend.
€ 31.141,36

16-05-2019
3

Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 31.141,36.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De mogelijke crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd hun vorderingen
aan te melden. De vorderingen w orden beoordeeld en zo nodig geplaatst op
de crediteurenlijst.

03-10-2018
1

De crediteurengegevens zoals vermeld zijn de gegevens tot en met 28 april
2019 zoals overgedragen door de voormalig curator.

16-05-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

Niet van toepassing.

10-01-2019
2

9.2 Aard procedures
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

Niet van toepassing.

10-01-2019
2

9.3 Stand procedures
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

Niet van toepassing.

10-01-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Nog niet bekend.

03-10-2018
1

Tot op heden bekend zijn er geen lopende procedures.

10-01-2019
2

Er zijn door de curator geen nieuw e procedures gestart.

16-05-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden eerder in dit verslag zullen w orden uitgevoerd.

10-01-2019
2

- de stand van zaken ten aanzien van de incasso van de vorderingen op
debiteuren w ordt geïnventariseerd;
- de aanw ezige administratie zal verder w orden onderzocht;
- kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
- de boekhouding w ordt verder gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement w ordt nader onderzocht.

16-05-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium niet niet bekend.

03-10-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-8-2019

16-05-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoeken administratie rechtmatigheid en pauliana. Incasseren debiteuren.
Correspondentie crediteuren (zie overige hoofdstukken).

Bijlagen
Bijlagen

03-10-2018
1

