Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.16/15/263

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000008668:F001

Datum uitspraak:

31-03-2015

Curator:

mr. M.J. Roest Crollius

R-C:

mr. C.P. Lunter

Algemeen
Gegevens onderneming
Nova Zorgbemiddeling & Advies BV (KvK: 50382128)
Activiteiten onderneming
Thuiszorgorganisatie
Omzetgegevens
Onbekend
Personeel gemiddeld aantal
circa 20 / 25
Saldo einde verslagperiode
€ 2.278,86
€ 2.278,86
€ 2.278,86
€ 2.278,86
€ 2.278,86
Verslagperiode
14 september 2016 t/m 3 februari 2017
4 februari t/m 7 mei 2017
8 mei t/m 29 juli 2017
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Nummer:

5

Datum:

14-02-2018

30 juli t/m 3 november 2017
4 november 2017 t/m 14 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
2,4 uur
1,2 uur
2,6 uur
13,6 uur
7,9 uur
Bestede uren totaal
33,6 uur uur
34,8 uur
37,4 uur
51 uur
58,9 uur
Toelichting
Vanaf openbaar verslag 7 worden de verslagen in dit faillissement middels het digitale KEIsysteem opgemaakt, waardoor het qua indeling en lay-out op enkele punten afwijkt van de
eerste zes openbare verslagen.
OPENBAAR VERSLAG 7
OPENBAAR VERSLAG 8
OPENBAAR VERSLAG 9
OPENBAAR VERSLAG 10
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Datum:

14-02-2018

OPENBAAR VERSLAG 11 (EINDVERSLAG)

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap, Nova Zorgbemiddeling & Advies BV, is opgericht bij akte van 8
juli 2010 en statutair gevestigd te Almere.
Bestuurder tevens enig aandeelhouder is Peggy van Blommestein Holding BV, van welke
vennootschap mevrouw P.J. van Blommestein bestuurder tevens enig aandeelhouder is.
Nova Zorgbemiddeling & Advies BV was (gelijk als de gelieerde Nova Thuiszorg BV) een
thuiszorgorganisatie. De activiteiten zijn al enige tijd gestaakt.

1.2

Winst en verlies
Onbekend

1.3

Balanstotaal
Onbekend

1.4

Lopende procedures
Gefailleerde was (en is) betrokken bij verschillende gerechtelijke procedures. Voor zover de
curator bekend is met de procedure, heeft (en zal) de curator de instantie en wederpartij
bericht(en) met aangeven dat de procedure vanwege het faillissement (van rechtswege)
geschorst is, en dat dat de vordering ter verificatie bij de curator kan worden ingediend.

1.5

Verzekeringen
'HYHU]HNHULQJHQ]LMQDOYRRUGDWXPIDLOOLVVHPHQWJHsLQGLJG7HU]DNHKHHIWGHERHGHOHHQ
premierestitutie ontvangen van € 24,--.

1.6

Huur
QYW *HIDLOOHHUGHKLHOGNDQWRRUWH+LOYHUVXPPDDUGHKXXULVPHGLRUHHGVJHsLQGLJG
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Oorzaak faillissement
Volgens aangeven van de middellijk bestuurder, mevrouw Van Blommestein, opereerde Nova
Zorgbemiddeling en Advies BV al langere tijd in de zorgbranche, als ³onderaannemer´Er was
tevergeefs getracht om een positie als ³hoofdaannemer´te verkrijgen. Omstreeks mei 2012 is
Thuiszorg Gooizorg failliet gegaan, en is besloten om een hoofdcontract over te nemen en
met/via (de gelieerde vennootschap) Nova Thuiszorg BV een doorstart te maken. Na
overname is het zorgkantoor evenwel op het akkoord teruggekomen voor wat betreft het
hoofdaannemerschap. Getracht is in rechte alsnog nakoming van de afspraken te eisen, maar
de rechtszaak is verloren. Nova Thuiszorg BV / Nova Zorgbemiddeling & Advies BV was in dat
kader gedwongen om onderaannemer te blijven met lage(re) marges als gevolg.
Saneringsmaatregelen in 2013 en 2014 hebben niet het gewenste resultaat gehad en steeds
duidelijker werd dat het geen haalbare zaak was. Er kwamen onvoldoende middelen binnen
om de lopende verplichtingen te blijven voldoen. Om de organisatie te redden is getracht om
samenwerkingsverbanden aan te gaan en op die manier alsnog een hoofdaannemerschap te
realiseren. Aanvankelijk leek het de goede kant op te gaan, maar op het laatste moment
(medio 2014) heeft een en ander geen doorgang gevonden. Er was onvoldoende werk terwijl
de lasten zich bleven opstapelen. Vanwege achterstand in betalingen is de toegang tot de
(externe) administratie afgesloten, onder meer de loonadministratie. Loonbetalingen verliepen
moeizaam en Nova Thuiszorg BV belandde in diverse gerechtelijke procedures, onder meer
aangespannen door (oud) medewerkers. Het faillissement van Nova Thuiszorg BV is in
februari 2015 uitgesproken op aanvraag van een medewerker, die nog loon tegoed had.
Getracht is om nog met Nova Zorgbemiddeling & Advies BV door te gaan, maar dit bleek geen
haalbaar scenario, waarop het eigen faillissement is aangevraagd (gelijk met dat van Peggy
van Blommestein Holding BV).

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Plusminus 24

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Onbekend

2.3

Datum ontslagaanzegging
De dienstverbanden zijn daags na het faillissement opgezegd met inachtneming van de kortst
mogelijke opzegtermijn.
Er bestond onduidelijkheid over de vraag wie er wel / niet in dienst was van gefailleerde. in
afstemming met het UWV is getracht hier meer duidelijkheid in te krijgen. Voor zover bekend
zijn alle medewerkers aangeschreven.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
n.v.t.
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Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
n.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Volgens opgave van gefailleerde zijn er al langere tijd geen bedrijfsmiddelen meer. Er was
voorheen enig verouderd kantoormeubilair van (de eveneens gefailleerde) Nova Thuiszorg BV
en/of Nova Zorgbemiddeling & Advies BV, dat bij de oplevering van het gehuurde medio 2014
weggegooid is. De curator is niet gebleken van inventaris of dergelijke.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is geen voorraad, en er waren op het moment van het uitspreken van het faillissement geen
lopende opdrachten meer.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
De curator is niet gebleken van andere (uitwinbare) activa.
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Andere activa: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er is een debiteur, die nog een bedrag verschuldigd is van € 11.462,22. Na afstemming met
ABN AMRO (als pandhouder) is de debiteur aangeschreven.
Na sommatie heeft de curator een reactie ontvangen van de (enige) debiteur, die (vooralsnog)
de vordering betwist. Er zou sprake zijn van een (verrekenbare) tegenvordering, en voorts
wordt de uitkomst van een onderzoek terzake de door gefailleerde gedeclareerde uren (bij de
gemeente Almere). De curator heeft de debiteur (herhaaldelijk) aangeschreven en verzocht
om een opgave van de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek, waarop steeds
terugkwam dat het onderzoek nog gaande is. De curator heeft geen nadere reactie meer
ontvangen van de debiteur en heeft recent de debiteur andermaal gevraagd naar het
onderzoek en de stand van zaken daarvan.
8) De curator heeft andermaal de debiteur verzocht om informatie over de stand van zaken
met betrekking tot het onderzoek van de Gemeente Almere, als ook om de contactgegevens te
verstrekken van de contactpersoon die belast is met het onderzoek. Zijdens de debiteur is
geen reactie ontvangen. De curator heeft daarop de Gemeente Almere rechtstreeks
aangeschreven met onder meer het verzoek om te bevestigen dat er een onderzoek gaande
is, en zo ja om informatie terzake de (voorlopige) bevindingen te verstrekken. Mocht er geen
onderzoek gaande zijn, dan gaat dit verweer van de debiteur niet (langer) op en zal de curator
nadere rechtsmaatregelen overwegen. Mocht er wel een onderzoek gaande zijn, dan zal de
curator de bevindingen nader bezien en het verweer in dat licht beoordelen.
9) De gemeente berichtte de curator dat het betreffende onderzoek niet wordt vervolgd en dat
er geen claim bij de debiteur wordt neergelegd. De curator heeft daarop de debiteur te kennen
gegeven dat de vordering voldaan kan c.q. dient te worden. De debiteur bevestigt op zich dat
de gemeente (ook aan haar) heeft aangegeven geen claim neer te leggen, maar stelt dat
niettemin vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de vordering van gefailleerde. De curator
meent dat er geen reden is om niet te betalen; immers heeft de debiteur zelf de betreffende
werkzaamheden doorbelast en betaald gekregen. Sindsdien is het (weer) stil. De curator heeft
een laatste sommatie gestuurd. Mocht betaling uitblijven, dan meent de curator
UHFKWVPDDWUHJHOHQLQEHJLQVHOJHwQGLFHHUGHQ]DOWHU]DNHLQRYHUOHJWUHGHQPHWGH
pandhouder.
10) Bij het uitblijven van een reactie heeft de curator aan de pandhouder het treffen van
nadere rechtsmaatregelen voorgelegd. De pandhouder gaf te kennen afstand te doen van het
pandrecht. Terwijl de curator vervolgens doende was met (het uitbrengen van) de dagvaarding
teneinde de debiteur in rechte te betrekken, reageerde de debiteur alsnog (inhoudelijk). De
curator is doende de (nadere) standpunten van de debiteur te bezien en voorzover mogelijk te
YHULILsUHQELMEHWURNNHQHQ
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11) Afgelopen verslagperiode is de nodige correspondentie c.q. discussie gevoerd met
de debiteur. Naar aanleiding daarvan is nadere informatie gevraagd aan de bestuurder
van gefailleerde als ook de gemeente. Op grond van de nader verkregen informatie is
het dossier nogmaals bekeken en per saldo komt de curator tot de conclusie dat de
claim op de debiteur niet hard te maken is c.q. een gerechtelijke procedure terzake niet
ODQJHU JHwQGLFHHUGLV
4.2

Opbrengst
Vooralsnog nihil.
11) nihil

4.3

Boedelbijdrage
De eerste € 1.000,-- en 10% over het meerdere.
10) De pandhouder heeft afstand gedaan van het pandrecht. Een eventuele opbrengst valt
derhalve integraal in de boedel.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de ABN AMRO. De ABN AMRO heeft een vordering ter verificatie
ingediend van € 25.121,73.

5.2

Leasecontracten
Gefailleerde had twee voertuigen in operational lease. Beide voertuigen zijn bij de
leasemaatschappij ingeleverd.

5.3

Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder van gefailleerde zouden er geen zekerheden
zijn verstrekt. Van de ABN AMRO heeft de curator evenwel stukken ontvangen, waaruit volgt
dat de bank een pandrecht heeft op de bedrijfsinventaris, de voorraden en de debiteuren, en
dat de middellijk bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het verleende krediet.

5.4

Separatistenpositie
De curator heeft met de ABN AMRO afgesproken dat de debiteuren via / door de boedel
ZRUGHQJHwQFDVVHHUGZDDUELMWHU]DNHGHRQWYDQJHQJHOGHQHHQERHGHOELMGUDJHLV
afgesproken van € 1.000,-- en 10% over het meerdere.
10) De pandhouder heeft afstand gedaan van haar pandrecht op de vordering op betreffende
debiteur (zie hierboven onder punt 4).
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Boedelbijdragen
Zie vorig punt.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn (reeds voor datum faillissement) gestaakt. Er zijn geen activiteiten die door
de boedel voortgezet kunnen worden. De curator ziet verder ook geen mogelijkheden om een
doorstart te realiseren.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
n.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
n.v.t.

6.5

Doorstart: Verantwoording
n.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
n.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
n.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

5

Datum:

14-02-2018

De curator beschikt niet over de volledige en adequate administratie.
7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2011 is vastgesteld op 11 januari 2013 en gedeponeerd op 9 oktober 2013,
derhalve te laat. Andere deponeringen hebben niet plaatsgevonden.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet vereist / niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Uit de akte van oprichting blijkt dat het geplaatste kapitaal is volgestort in geld.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Gezien het feit dat de jaarrekeningen niet, dan wel te laat zijn gedeponeerd, is er in beginsel
sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur, en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. De curator heeft daarop de bestuurder aansprakelijk gesteld. De
bestuurder heeft de aansprakelijkheid betwist. Daarop heeft nader overleg plaatsgevonden,
resulterend in een minnelijke afwikkeling van het vraagstuk omtrent de aansprakelijkheid van
de bestuurder des dat laatstgenoemde een bedrag van totaal € 5.000,-- heeft voldaan (€
2.250,-- in onderhavig faillissement / € 2.250,-- in het faillissement van Nova Thuiszorg BV / €
500,-- in het faillissement van Peggy van Blommestein Holding BV.)

7.6

Paulianeus handelen
Het ontbreekt de curator aan stukken teneinde het onderzoek grondig uit te voeren.
Vooralsnog is de curator evenwel niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
salaris curator: pm
UWV: €2.752,09

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft vooralsnog een vordering ingediend van totaal € 206.244,-- terzake
openstaande aanslagen LH, MRB, OB en Vpb (over 2014 en 2015).
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Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft een vordering ingediend van € 33.211,54 op grond van de
loongarantieregeling.

8.4

Andere pref. crediteuren
oud werknemer: € 1.693,13

8.5

Aantal concurrente crediteuren
16
18

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 151.379,06
€ 149.190,67
(Het bedrag is iets verminderd door een wijziging van een van de vorderingen).
€ 152.691,93

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de huidige stand van zaken is er sprake van een opheffingssituatie ex artikel 16 Fw
(gebrek aan baten).
11) Opheffing ex artikel 16 Fw (gebrek aan baten)

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
n.v.t.

9.2

Aard procedures
n.v.t.

9.3

Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
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10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

14-02-2018

Vooralsnog onbekend.
Vooralsnog onbekend
Vooralsnog onbekend
Nog onbekend.
Op korte termijn.
10.2

Plan van aanpak
Laatste punt betreft de (betwiste) vordering op een debiteur. De curator zal trachten nader
overleg te hebben met de debiteur over de betwisting (en geclaimde tegenvordering) en de
stand van zaken met betrekking tot het onderzoek dat de gemeente Almere doet naar de het
handelen van gefailleerde en dat de debiteur mede ten grondslag legt aan de betwistingen.
Afhankelijk van de uitkomst zal de curator bezien of een minnelijke afdoening mogelijk is.
Overige, algemene af te wikkelen punten.
8) De debiteur reageert niet, waarop de curator de gemeente Almere rechtstreeks heeft
aangeschreven in het kader van het (vermeende) onderzoek. Afhankelijk van de reactie van de
gemeente Almere, zal nader bezien worden of en zo ja welke rechtsmaatregelen jegens de
GHELWHXUJHwQGLFHHUG]LMQ2YHULJHDOJHPHQHDIWHZLNNHOHQSXQWHQ
9) Laatste punt van afwikkeling betreft de vordering van (circa) € 11.462,-- op de debiteur. De
curator heeft de debiteur een laatste maal gesommeerd. Mocht betaling uitblijven dan zal de
curator nader overleg voeren met de pandhouder over de (eventueel) te treffen
rechtsmaatregelen.
10) Met verwijzing naar punt 4 hierboven is de curator doende de nadere inhoudelijke reactie
van de debiteur te bezien. Mocht deze geen wijziging brengen in het standpunt van de boedel,
dan is de curator voornemens rechtsmaatregelen te treffen.

11) Op grond van de nadere informatie meent de curator het treffen van
UHFKWVPDDWUHJHOHQQLHWODQJHUJHwQGLFHHUG(UUHVWHQYHUGHUJHHQZHUN]DDPKHGHQHQGH
curator zal op korte termijn overgaan tot afwikkeling van het faillissement en de rechter
commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek
aan baten.
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Indiening volgend verslag
Omstreeks 3 mei 2017
Omstreeks 7 augustus 2017
Omstreeks 29 oktober 2017
Omstreeks 3 februari 2018
n.v.t.

10.4

Werkzaamheden
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