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R-C
Curator

mr. M.P. de Valk
mr M.P. Doorten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sister-Care B.V.

29-07-2020
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sister-Care B.V.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60370734,
statutair gevestigd te Purmerend,
vestigingsadres: (1016 EZ) Amsterdam, Keizersgracht 316 Unit D 1e etage,
handelend onder de namen: House of Angels, The Mirrors Through Angel Eyes
en Alucare from Sisters.

29-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgave Kamer van Koophandel: thuiszorg en paramedische praktijken
en alternatieve genezers.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

29-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Tot op heden is het niet gelukt om contact te krijgen met de bestuurster van
gefailleerde. Er zijn derhalve geen financiele gegevens voor handen.

29-07-2020
1

Inmiddels is er w el contact met de bestuurster van gefailleerde, maar beschikt
zij niet (meer) over de administratie.

02-03-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Onbekend (zie reden hiervoor).

29-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-07-2020
1

€ 0,00

25-11-2020
2

Toelichting
Niet bekend aangezien het systeem van Olis het faillissement niet kent(?)

Verslagperiode

10-06-2021
4

Verslagperiode
van
23-6-2020

29-07-2020
1

t/m
27-7-2020
van
28-7-2020

25-11-2020
2

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020

02-03-2021
3

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021

10-06-2021
4

t/m
8-6-2021
van
9-6-2021

22-09-2021
5

t/m
20-9-2021
van
21-9-2021

01-11-2021
6

t/m
1-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 42 min

2

4 uur 18 min

3

3 uur 18 min

4

3 uur 48 min

5

1 uur 42 min

6

1 uur 6 min

totaal

28 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurster en enig aandeelhouder van gefailleerde is Point4Care B.V.,
w aarvan mevrouw Vanessa Nigella Bijnaar enig bestuurster is.

29-07-2020
1

Sister-care is op 21 augustus 2017 op grond van artikel 2:19a lid 1 BW door de
Kamer van Koophandel ontbonden.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

29-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Geen.

29-07-2020
1

1.4 Huur
Voor zover bekend heeft gefailleerde geen lopende huurovereenkomsten.

29-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een crediteur. De bestuurster van
gefailleerde w as niet aanw ezig op de zitting (ook niet digitaal). De crediteur
had met gefailleerde een operationeel leaseovereenkomst gesloten voor een
auto. Gefailleerde heeft hiervoor nooit enige betaling verricht. De crediteur
heeft derhalve nog een bedrag van € 38.607,87 van gefailleerde te vorderen.

29-07-2020
1

In de afgelopen periode (1) is het niet gelukt om contact te krijgen met
mevrouw Bijnaars. Er zal in de komende periode getracht w orden om contact
te krijgen met mevrouw Bijnaars om nader onderzoek te doen naar het
faillissement.
In de afgelopen periode is het gelukt om contact met mevrouw Bijnaar te
krijgen. Zij heeft echter ondanks verzoeken daartoe de administratie niet
(volledig) overhandigd. In de komende periode zal zij daarom w orden
opgeroepen voor een faillissementsverhoor bij de rechter-commissaris.

02-03-2021
3

Het verhoor bij de rechter-commissaris heeft plaatsgevonden, maar ondanks
de toezegging van mevrouw Bijnaar dat zij de gevraagde stukken zou
overleggen, is er niets ontvangen.

10-06-2021
4

De curator beraadt zich de komende periode op vervolgstappen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Voor zover bekend geen.

29-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

29-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
In onderzoek.

29-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
In de komende periode zal het Kadaster w orden geraadpleegd.

29-07-2020
1

Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

02-03-2021
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek.

29-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 12.420,- (uit hoofde van niet afgedragen omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting)

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

29-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende periode zal onder meer het RDW en de Belastingdienst om
informatie w orden verzocht.

29-07-2020
1

Gefailleerde bezit geen bedrijfsmiddelen.

02-03-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In onderzoek.

29-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek

3.9 Werkzaamheden andere activa

29-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het is niet bekend of er nog vorderingen op derden zijn (zie 1.5.)

29-07-2020
1

Volgens opgave van mevrouw Bijnaar heeft gefailleerde nog een vordering op
een debiteur van € 136.000,-. De onderbouw ing van deze vordering ontbreekt
echter tot op heden, zodat de mogelijke debiteur nog niet is aangeschreven.

02-03-2021
3

In de afgelopen periode is er contact gew eest met "debiteur" Stichting Zuster
in de Buurt. Stichting Zuster in de Buurt incasseerde in opdracht van
gefailleerde debiteuren. Uit de administratie van Stichting Zuster in de Buurt
blijkt dat gefailleerde mogelijk nog aanspraak kan maken op een bedrag van €
67.210,52. Voornoemd bedrag dient te w orden geincasseerd bij een zevental
debiteuren. Onderbouw ing van de voornoemd bedrag (opdrachtbevestigingen,
urenstaten, rapportage. e.d.) ontbreekt echter volledig. W aar voornoemd
bedrag op gebaseerd is, is Stichting Zuster in de Buurt derhalve een raadsel.
Mevrouw Bijnaar is meerdere keren verzocht om de ontbrekende stukken aan
te leveren, maar stelt dat zij deze niet meer heeft. Daar komt nog bij dat de
curator van Stichting Zuster in de Buurt begrepen heeft dat een aantal
debiteuren al overleden zijn. Gezien het voorgaande zijn de mogelijk
openstaande bedragen oninbaar.

10-06-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende periode zal mevrouw Bijnaar w orden opgeroepen voor een
verhoor. Mogelijk ontvangt de curator daarna de benodigde bescheiden.

02-03-2021
3

De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-06-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vier grote banken zijn in de afgelopen periode aangeschreven, maar
gefailleerde bankiert niet bij één van deze banken.

29-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Onbekend.

29-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Onbekend.

29-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

29-07-2020
1

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

29-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ondanks verzoeken daartoe heeft de bestuurster van gefailleerde geen
boekhouding overlegd.

29-07-2020
1

Mevrouw Bijnaar heeft tijdens het verhoor beloofd dat zij de administratie zou
overhandigen. Zij is deze toezegging niet nagekomen. Mevrouw Bijnaar heeft
gezien het voorgaande niet voldaan aan haar verplichting om een deugdelijke
administratie te voeren ex art. 2:10 BW .

10-06-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde is op 28 maart 2014 opgericht en op 21 augustus 2017
ontbonden. In de tussenliggende periode zijn er nooit jaarrekeningen
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

29-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

29-07-2020
1

Gefailleerde behoeft als kleine rechtspersoon geen goedkeurende
accountantsverklaring.

10-06-2021
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatst en
gestort kapitaal € 1 bedraagt.

29-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Ja

29-07-2020
1

10-06-2021
4

Toelichting
De bestuurster heeft niet voldaan aan haar verplichting om een deugdelijke
administratie te voeren en de jaarrekeningen tijdig te publiceren (zie 7.1. en
7.2). Op grond van artikel 2:248 BW is er derhalve sprake van onbehoorljk
bestuur en w ordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het
faillissement is. Mevrouw Bijnaar zal hiermee w orden geconfronteerd en zal in
de gelegenheid w orden gesteld om hier een reactie op te geven.

Toelichting
Mevrouw Bijnaar w ijst naar haar ex-partner en debiteur (zie 4.1.) die volgens
haar debet zijn aan het niet kunnen overleggen van een deugdelijke
administratie. Mevrouw Bijnaar is erop gew ezen dat de door haar opgegeven
oorzaken haar niet disculperen van het voeren van een deugdelijke
administratie. De curator beraadt zich op vervolgstappen.
Ja

22-09-2021
5

01-11-2021
6

Toelichting
Mevrouw Bijnaar heeft zow el niet voldaan aan haar administratie- als haar
deponeringsplicht. Onbehoorlijk bestuur op grond van artikel 2:248 BW staat
derhalve vast. Uit verhaalsinformatie van de Belastingdienst blijkt echter dat
mevrouw amper/geen verhaal biedt. Om die reden ziet de curator af van het
treffen van rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-07-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende periode zal nogmaals getracht w orden om contact met
mevrouw Bijnaars te krijgen, zodat zij de administratie kan overhandigen.

29-07-2020
1

In de afgelopen periode (2) is er zow el contact per telefoon als e-mail
gew eest. Mevrouw Bijnaars heeft toegezegd om de administratie te
overleggen. Tot op heden heeft zij dit niet gedaan. Als reden hiervoor geeft zij
dat de administratie op een oude laptop staat en het lastig w as/is om de
gevraagde stukken daaruit te halen. Mevrouw Bijnaar heeft toegezegd dat de
stukken in de komende periode (3) w orden overhandigd.

25-11-2020
2

Mevrouw Bijnaar heeft ondanks de toezegging nog geen stukken overhandigd.
In de komende periode w ordt zij opgeroepen voor een verhoor bij de rechtercommissaris.

02-03-2021
3

In de komende periode w ordt mevrouw Bijnaar geconfronteerd met het
onbehoorlijke bestuur en zal zij om een reactie w orden gevraagd. Daarna zal
de curator zich beraden op mogelijke vervolgstappen.

10-06-2021
4

In de komende periode w ordt de verhaalsinformatie van de Belastingdienst
afgew acht en mede naar aanleiding daarvan zal er in overleg met de rechtercommissaris w orden besloten of het zinvol is om rechtsmaatregelen te treffen.

22-09-2021
5

De w erkzaamheden zijn afgerond.

01-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

29-07-2020
1

Toelichting
Salaris curator p.m.
€ 9,08

22-09-2021
5

Toelichting
ClaimsAgent
€ 9,08

01-11-2021
6

Toelichting
ClaimsAgent

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.420,00

8.3 Pref. vord. UWV

29-07-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

29-07-2020
1

0

22-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

22-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal vermoedelijk w orden voorgedragen w egens de toestand
van de boedel (gebrek aan baten).

29-07-2020
1

Het faillissement w ordt opgeheven bij een gebrek aan baten.

01-11-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren crediteuren.

29-07-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

01-11-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

29-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal getracht w orden om contact met mevrouw Bijnaars
te krijgen. Indien dit niet lukt zal de curator zich beraden op nadere
maatregelen.

29-07-2020
1

In de komende periode dient mevrouw Bijnaar de administratie te
overhandigen. Deze zal daarna w orden bestudeerd.

25-11-2020
2

In de komende periode w ordt mevrouw Bijnaar opgeroepen voor een verhoor
bij de rechter-commissaris.

02-03-2021
3

Mevrouw Bijnaar zal w orden geconfronteerd met het onbehoorlijke bestuur en
om een reactie w orden gevraagd. Daarna zal de curator zich beraden op
mogelijke vervolgstappen.

10-06-2021
4

In de komende periode w ordt er verhaalsonderzoek naar de bestuurster
gedaan en mede aan de hand van de uitkomst daarvan zal er besloten w orden
of er rechtsmaatregelen w orden getroffen.

22-09-2021
5

Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

01-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-07-2020
1

Dit is het eindverslag.

01-11-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
1-9-2021

01-11-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

01-11-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

