Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak
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F.16/16/197
NL:TZ:0000004954:F001
29-03-2016

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr M.H. de Vries

Algemene gegevens
Naam onderneming
Roebia Zorg Almere B.V.
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Gegevens onderneming
Insolventienummer: F.16/16/197
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000004954:F001
Datum uitspraak: 29-03-2016
R-C: mr. C.P. Lunter
Curator: Mr. M.H. de Vries
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Activiteiten onderneming
Thuiszorg
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 3.305.693,00

€ -284.329,00

€ 627.849,00

2015

€ 3.924.486,00

€ -192.884,00

€ 1.038.855,00

2016

€ 484.452,00

€ -163.082,00

€ 641.267,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig van de hieronder genoemde bronnen.
2014: (geconsolideerde jaarrekening met Stichting Roebia Zorg en Roebia Zorg
Dienstverlening B.V.)
2015: (concept jaarrekening)
2016: (tussentijdse cijfers)
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Gemiddeld aantal personeelsleden
105

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 289.151,51

09-05-2018
8

€ 280.228,16

19-07-2018
9

€ 280.254,11

18-10-2018
10

€ 260.776,62

23-01-2019
11

€ 260.795,90

24-04-2019
12

Toelichting
Verslag 13
€ 273.906,16

10-07-2019
13

€ 273.925,90

09-10-2019
14

Toelichting
Verslag 15
€ 240.409,98

17-01-2020
15

Toelichting
Verslag 16
€ 240.416,02

20-04-2020
16

Toelichting
Verslag 17
€ 240.416,02

10-07-2020
17

€ 245.617,21

08-10-2020
18

Toelichting
Verslag 19
€ 193.673,23

06-01-2021
19

Verslagperiode
van
7-2-2018

09-05-2018
8

t/m
7-5-2018
van
8-5-2018

19-07-2018

t/m
16-7-2018
van
17-7-2018

9

18-10-2018
10

t/m
17-10-2018
van
18-10-2018

23-01-2019
11

t/m
20-1-2019
van
21-1-2019

24-04-2019
12

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

10-07-2019
13

t/m
9-7-2019
van
10-7-2019

09-10-2019
14

t/m
7-10-2019
van
8-10-2019

17-01-2020
15

t/m
16-1-2020
van
20-5-2020

20-04-2020
16

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020

10-07-2020
17

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

08-10-2020
18

t/m
4-10-2020
van
5-10-2020

06-01-2021
19

t/m
29-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

401 uur 6 min

9

26 uur 6 min

10

11 uur 36 min

11

42 uur 42 min

12

3 uur 0 min

13

8 uur 42 min

14

26 uur 48 min

15

19 uur 12 min

16

12 uur 54 min

17

40 uur 54 min

18

63 uur 48 min

19

22 uur 18 min

totaal

679 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren deze verslagperiode: 10,60
Bestede uren totaal: 401,10
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Bestede uren: 26,10
Bestede uren totaal: 427,20

19-07-2018
9

Verslag 14
Bestede uren: 8,7
Bestede uren totaal: 493,2

10-07-2019
13

Verslag 15
Bestede uren: 26,48
Bestede uren totaal: 520

09-10-2019
14

Verslag 16
Bestede uren: 19,12
Bestede uren totaal: 539,12

17-01-2020
15

Verslag 17
Bestede uren: 12,54
Bestede uren totaal: 552,06

20-04-2020
16

Verslag 19

08-10-2020
18

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Voorgaande verslagen:
Failliet is opgericht op 30 mei 2013. Enig aandeelhouder en bestuurder sinds
de oprichting is
Roebia Zorg Dienstverlening B.V. ("Dienstverlening"). De leden van de raad van
commissarissen zijn de heer F.J. Romeijn en de heer D. van Puffelen.
Bestuurders van
Dienstverlening sinds 30 mei 2013 zijn Mina Holding B.V. en Pregaja Holding
B.V. Enig
bestuurders van deze vennootschappen zijn mevrouw M.M. Karamatali-Gajadin
respectievelijk de heer R. Gajadin.

09-05-2018
8

Met ingang van 1 januari 2014 heeft failliet de onderneming van Stichting
Roebia Zorg (de
"Stichting" overgenomen. Van de Stichting is bovengenoemde mevrouw
Karamatali enig
bestuurder sinds 23 juni 2006.

1.2 Lopende procedures
Voorgaande verslagen:
Voor zover bekend w aren op datum faillissement geen procedures aanhangig.
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1.3 Verzekeringen
Voorgaande verslagen:
Met de verzekeraar is een voorzetting tot 20 mei 2016 overeengekomen van
de polissen
benodigd voor de tijdelijke voortzetting van de activiteiten.
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De polis is inmiddels op naam gesteld van een aan de Stichting gelieerde
vennootschap.

1.4 Huur
Voorgaande verslagen:
Het kantoor w ordt niet gehuurd door failliet, maar door de stichting.
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1.5 Oorzaak faillissement
Voorgaande verslagen:
1. Algemeen
Failliet verleende thuiszorg en w ijkverpleegkundige zorg. Het accent lag op
zorg aan
verschillende etniciteiten. Het uitgangspunt w as dat de cultuur van de
zorgverleners aansluit bij die van de cliënten. Veel "koppels" van zorgverleners
en cliënten bestonden al geruime tijd. Mevrouw Karamatali geldt als
initiatiefneemster. Aanvankelijk w erden de activiteiten ontplooit vanuit de
Stichting.
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Op 1 januari 2014 is de onderneming van de Stichting overgedragen aan
failliet: de inventaris, de activiteiten van de stichting uit de portefeuille
AW BZ
en de portefeuille W MO
en de w erknemers. Voor deze verkoop
is een koopprijs bepaald van € 325.000, w aarvan in ieder geval € 250.000 ziet
op goodw ill. Deze koopprijs is omgezet in een geldlening van de Stichting aan
failliet. Het ziet er naar uit dat hierop daadw erkelijk aflossingen hebben plaats
gevonden.
Het bleek niet mogelijk de contracten met de zorgverzekeraars en met de
gemeenten aan
failliet over te dragen. De Stichting heeft dan ook steeds de contracten met
genoemde partijen op haar naam. De Stichting heeft verder de
huurovereenkomst op haar naam en daarnaast de telefonie, internet en ICTcontracten. Failliet is contractant voor de energie, de lease auto's (zes stuks),
mobiele telefonie en eveneens ICT.
In de praktijk betaalden de gemeenten en zorgverzekeraars aan failliet. Failliet
betaalde de
verplichtingen van failliet en van de stichting. Het lijkt er overigens niet op dat
de relatie tussen failliet en de stichting is geformaliseerd.
2. Diensten/w erknemers/omzet
De diensten kunnen w orden onderscheiden in enerzijds W MO activiteiten en
anderzijds
zorgactiviteiten.
W MO Activiteiten
De W MO activiteiten zijn het verlenen van huishoudelijke hulp, al dan niet met
een medische
indicatie en begeleiding. Deze hulp en begeleiding w ordt gefinancierd vanuit de
gemeenten.
De stichting had met tw ee gemeenten contracten: de gemeente Almere en de
gemeente Gooi en Vechtstreek. Circa 360 cliënten w erden gefinancierd via de
gemeente Almere. 31 cliënten w erden gefinancierd via de gemeente Gooi en
Vechtstreek.
De W MO activiteiten w aren volgens opgaaf van het bestuur verlieslatend. Dit
zou w orden
veroorzaakt door de zeer lage vergoedingen vanuit de gemeenten ten
opzichte van de kosten voor failliet, w aaronder met name personeelskosten.
Uit de concept jaarrekening 2015 blijkt een W MO jaaromzet van € 1.000.000
en W MO personeelskosten van € 1.062.000. Aan het W MO onderdeel van
failliet zijn 69 w erknemers verbonden.
Zorgactiviteiten
De zorgactiviteiten zien op het verlenen van w ijkverpleging. Deze zorg w erd
gefinancierd
vanuit de zorgverzekeraars op basis van de W et Langdurige Zorg (W LZ) en de
Zorgverzekeringsw et (ZVW ). Hiervoor heeft de stichting gecontracteerd met
verschillende
zorgverzekeraars. De inkopende zorgverzekeraar is Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V. Bij
laatstgenoemde verzekeraar is voor ca 80 procent van de contracten
afgesloten. Aan het
zorgonderdeel van failliet zijn 25 w erknemers verbonden.
Kantoor
Op kantoor zijn 11 w erknemers w erkzaam.

Geschil met Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. (het "Zorgkantoor")
Tussen de Stichting en het Zorgkantoor bestaat een aantal geschillen. Een van
die geschillen
betreft de volgende. Het Zorgkantoor maakt jegens de Stichting aanspraak op
een vordering
van € 243.000 uit hoofde van onderproductie over 2014. De Stichting heeft in
dat jaar minder diensten verleend dan hetgeen is uitgekeerd door de
zorgverzekeraars. Het Zorgkantoor vordert dit thans terug. Tot zekerheid van
deze vordering heeft het Zorgkantoor in februari 2016 conservatoir beslag
gelegd onder de debiteuren van de Stichting, de andere
zorgverzekeraars en de gemeenten. Omdat debiteuren rechtstreeks betaalden
aan Failliet,
heeft dit failliet in acute liquiditeitsnood gebracht, hetgeen heeft geleid tot de
eigen aangifte tot faillietverklaring.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
105
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
105
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-4-2016

105

totaal

105

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Voorgaande verslagen:
De gebruikelijke

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Voorgaande verslagen:
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Voorgaande verslagen:
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voorgaande verslagen:
Kantoorinventaris

09-05-2018
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voorgaande verslagen:
N.v.t.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voorgaande verslagen:
De gebruikelijke
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorgaande verslagen:
N.v.t.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voorgaande verslagen:
N.v.t.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie hieronder toelichting verkoopopbrengst
Afrekening W LZ/CAK Zilveren Kruis

€ 11.580,96

Afrekening W LZ/CAK Zilveren Kruis

€ 1.509,66

totaal

€ 13.090,62

€ 0,00

Toelichting andere activa
Voorgaande verslagen:
De curator maakt jegens de Stichting aanspraak op betaling van de vóór
faillissement door de failliet verrichte w erkzaamheden c.q. gemaakte kosten.
De omvang daarvan beloopt de
omvang van de facturatie door de Stichting aan haar debiteuren, vermoedelijk
minimaal €
640.000. De Stichting heeft deze vordering niet erkend. Tot zekerheid van
nakoming van de
betalingsverplichting van de Stichting jegens de boedel heeft de curator beslag
gelegd ten
laste van de Stichting onder de debiteuren (de zorgverzekeraars en de
gemeenten).
In deze verslagperiode is over dit geschil een regeling getroffen tussen de
boedel en de
andere beslaglegger, het Zorgkantoor, en de Stichting. Als genoemd in het
voorgaande
verslag maakte de boedel aanspraak op betaling van de feitelijk door failliet
ten behoeve van
de Stichting verrichte zorgactiviteiten. De Stichting betw istte deze aanspraak
en pretendeerde een verrekenbare tegenvordering op failliet uit hoofde van samengevat - tekortkomingen als gevolg w aarvan de Stichting jegens het
Zorgkantoor omvangrijke betalingsverplichtingen verschuldigd is gew orden.
Daarnaast pretendeerde de Stichting jegens failliet een
rekeningcourantvordering van € 40.000.
Tussen partijen is overeengekomen dat van de pre faillissementsdebiteuren
(van € 627.000) € 370.000 toekomt aan de medebeslaglegger het
Zorgkantoor. Inmiddels heeft het Zorgkantoor voornoemd bedrag ontvangen.
Het restant w ordt tussen de boedel en de Stichting gelijkelijk verdeeld. Van
belang is nog dat van de pre faillissementsdebiteurenpost aanvankelijk ook
deel uitmaakte een vordering van de Stichting op de Gemeente Almere van €
81.047. Kort na de faillietverklaring heeft laatstgenoemde debiteur voornoemd
bedrag echter betaald op de bankrekening van failliet. Dat bedrag is door de
boedel ontvangen en behouden en maakt geen deel uit van de verdeling.
De boedel en het Zorgkantoor hebben de door hen gelegde beslagen
opgeheven. De
debiteuren zijn verzocht te betalen op de hen bekende door failliet bij ABN
Amro aangehouden bankrekening. Na elke ontvangst betaalt de boedel 50%
door aan de Stichting. Na ontvangst en verdeling van de laatste
debiteurenbetaling (of na de laatste incasso-inspanningen) zullen de boedel
en de Stichting ten aanzien van de pre faillissementsperiode jegens elkaar zijn
gekw eten.
Gebleken is dat failliet mogelijk nog een aanspraak heeft op een subsidie uit
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een stagefonds.
Daartoe heeft de curator - gezamenlijk met de Stichting - een verzoek
ingediend.
De aanspraak op subsidie is niet gerealiseerd.

Toelichting verkoop opbrengst
Voorgaande verslagen:
P.m.
Van de de tot op heden naar de boedelrekening doorgestorte op de oude
bankrekening van
failliet ontvangen pre faillissements(debiteuren)betalingen komt de boedel toe
€ 194.778,49.
Debiteuren:
De bovengenoemde opbrengst uit pre faillissementsdebiteuren van €
194.778,49 is in deze
verslagperiode niet gew ijzigd. Uit de recentelijk door de Stichting verstrekte
gegevens volgt dat nog een post faillissementsdebiteuren openstaat van €
68.894,75. Conform de afspraken komt de helft daarvan toe aan de boedel. Op
grond van de gemaakte afspraken verricht de Stichting de incassoinspanningen van deze debiteuren. Met de Stichting zijn in dat verband
recentelijk de afzonderlijke openstaande posten besproken. De Stichting zal
hierop nadere actie ondernemen.
Stagefonds:
P.m.
De bovengenoemde opbrengst uit pre faillissementsdebiteuren is gew ijzigd in
deze
verslagperiode. Er is sprake van een toename van € 801,36 zodat het totaal
uitkomt op €
195.579,85.
Ongew ijzigd
De Stichting heeft in deze verslagperiode incassoactiviteiten verricht. Enerzijds
leidde dit tot
een actualisering van de lijst van openstaande pre faillissementsdebiteuren.
Deze lijst is
neerw aarts bijgesteld met € 30.496. Het grootste deel van deze aanpassingen
ziet op de
verw erking van verrekeningen door Zilveren Kruis en VGZ met hun vorderingen
op failliet. Een klein deel ziet op ontvangsten van € 6.491 w aarvan conform de
regeling 50% namelijk € 3.245 aan de boedel is toegekomen. Het restant van
de aanpassing ziet op oninbare debiteuren.
De resterende pre faillissementsdebiteuren belopen op dit moment € 32.343.
Conform de
regeling heeft de boedel aanspraak op de helft hiervan. Deze post ziet op 4
debiteuren, die
door de Stichting zijn aangemaand. De opbrengst voor de boedel uit pre
faillissementsdebiteuren bedraagt op dit moment € 198.825.
Verslag 7

De incassow erkzaamheden van de stichting leidden in deze verslagperiode tot
een verdere
afname van de post pre failissementsdebiteuren tot € 26.503 (vorig verslag €
32.343). Op
grond van de verdelingsafspraken heeft de Stichting € 2.919,78 aan de boedel
overgemaakt.
Deze overmaking is buiten de verslagperiode ontvangen en is daarom niet
opgenomen in de
boedelrekeningmutaties en het financieel verslag.
Verslag 8
De incassow erkzaamheden van de stichting leidden in deze verslagperiode
niet tot
opbrengsten (m.u.v. de post van € 2.919,78 die is ontvangen in deze
verslagperiode
maar is vermeld in het voorgaande verslag). W el is de post pre
faillissementsdebiteuren
afgenomen tot € 23.835 (vorig verslag € 26.503) in verband met een afboeking
w egens
oninbaarheid. De openstaande pre-faillissementsdebiteuren zijn nu beperkt tot
tw ee
posten, namelijk van € 2.503 en van € 23.835. De stichting heeft mij
geïnformeerd in overleg te zijn met deze tw ee debiteuren.
Verslag 9
Ongew ijzigd. Het betreft nog tw ee debiteuren voor in totaal € 23.835. Met
beide debiteuren is de stichting in overleg.
Verslag 10
Er is aan pre-faillissementdebiteuren € 8315,07 ontvangen. De helft daarvan
komt toe aan de boedel.
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Verslag 11
De Stichting heeft in deze verslagperiode geen gelden geïncasseerd van de
tw ee resterende debiteuren. Een van de debiteuren heeft aanmerkingen over
verschillende posten, die de stichting dient te beoordelen. Volgens de stichting
vergt dit veel tijd. Ter zake de andere debiteur heeft de stichting in deze
verslagperiode geen actie ondernomen.

18-10-2018
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Als gevolg van de betaling in de voorgaande verslagperiode bedraagt de
resterende post pre faillissementsdebiteuren op dit moment € 19.677.
Verslag 12
Ongew ijzigd. De stichting informeerde de curator dat de beoordeling zoals
hierboven genoemd vertraagd is en dat de debiteur stelt dat reeds betaald
zou zijn, geheel of gedeeltelijk. Deze post pre faillissementsdebiteuren is dan
ook ongew ijzigd: € 19.677.

23-01-2019
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Verslag 13
Ongew ijzigd. De stichting informeerde mij dat zij nog steeds in overleg is met
deze debiteur. Deze post pre faillissementsdebiteuren is dan ook ongew ijzigd:
€ 19.677.

24-04-2019
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Verslag 14
Ongew ijzigd. De stichting heeft aangetoond dat zij met deze debiteur in
overleg is. Deze debiteur heeft bezw aren geuit tegen facturen op cliëntniveau
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voor een groot aantal cliënten. Het adresseren van deze bezw aren is
tijdsintensief. Deze post pre faillissementsdebiteuren is ongew ijzigd: € 19.677.
Verslag 15
Ongew ijzigd. De stichting houdt mij op de hoogte van haar contact met de
debiteur.
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Verslag 16
In deze verslagperiode is op de bankrekening van gefailleerde € 5.201,19
ontvangen van een debiteur. Ik heb de stichting verzocht aan te geven hoe
deze ontvangst dient te w orden gealloceerd (pre faill/voortzetting/stichting).
Vermoedelijk betreft het een pre faillissementsdebiteur. Om dit onderdeel op
korte termijn te kunnen afronden deed ik de stichting het voorstel dat zij de
debiteuren overneemt tegen een korting. Hierop is nog niet gereageerd.

17-01-2020
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Ongew ijzigd. De stichting is in januari 2020 gefailleerd. De allocatie zal in
overleg met de curator van de stichting plaatsvinden. De totale openstaande
debiteurenpost (pre faillissement/voortzetting) bedraagt € 18.193.

20-04-2020
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Verslag 18
Ongew ijzigd. De curator van de stichting heeft deze w erkzaamheden ter hand
genomen.

10-07-2020
17

In deze verslagperiode heeft ABN een debiteurenontvangst op de oude
bankrekening van gefailleerde van € 5.201 (zie ook hierboven bij verslag 16)
doorgestort aan de boedel. De curator van de stichting heeft voor zover mij nu
bekend geen bedragen geïnd.

08-10-2020
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Ongew ijzigd

06-01-2021
19

3.9 Werkzaamheden andere activa
Voorgaande verslagen:
De gebruikelijke
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie hieronder
totaal

Toelichting debiteuren
Voorgaande verslagen:
De curator maakt jegens de Stichting aanspraak op een vordering ter hoogte
van de
debiteurenvorderingen van de Stichting op de gemeenten en de
zorgverzekeraars. Ten tijde
van de faillietverklaring toonde de debiteurenlijst een totaal van € 476.790,
maar vermoedelijk
beloopt deze vordering minimaal € 640.000
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voorgaande verslagen:
de gebruikelijke

09-05-2018
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voorgaande verslagen:
Geen
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5.2 Leasecontracten
Voorgaande verslagen:
Failliet heeft 6 leasecontracten. In verband met de tijdelijke voortzetting door
de boedel is het
gebruik van deze auto s voortgezet. De Stichting heeft de leasekosten
voldaan.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voorgaande verslagen:
N.v.t.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Voorgaande verslagen:
Geen
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voorgaande verslagen:
Geen
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5.6 Retentierechten
Voorgaande verslagen:
Geen
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5.7 Reclamerechten
Voorgaande verslagen:
Geen
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Voorgaande verslagen:
De gebruikelijke

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Voorgaande verslagen:
Vanaf de faillietverklaring heeft de curator op grond van afspraken met de
Stichting de
activiteiten van failliet voortgezet. Deze voortzetting w as mede ingegeven om
conform de
w ens van de Stichting een doorstart door de Stichting te faciliteren en de zorg
te kunnen
continueren. De W MO activiteiten zijn voortgezet tot aan de overneming
daarvan per 25 april 2016 door de doorstarters van deze activiteiten, Zonzorg
en Alpha en Zorg.
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Over de inkomsten verbonden aan de door de boedel verrichte
zorgw erkzaamheden hebben
de Stichting en de boedel afspraken gemaakt. Samengevat komen die erop
neer dat van die
inkomsten in beginsel 85% toekomen aan de boedel en 15% aan de Stichting.
W el zal een
aanvullende 15% van deze inkomsten in depot w orden gehouden. Dit depot is
bestemd voor
eventuele vorderingen van het Zorgkantoor uit hoofde van onder- of
overproductie of materiële controles jegens de Stichting die zien op de periode
van de tijdelijke voortzetting door de boedel. Verder is overeengekomen dat
de Stichting - indien de boedel voldoende ontvangt uit hoofde van de
voortzetting - aanspraak heeft op vergoeding uit de inkomsten van
voortzetting van ten hoogste € 15.000, voor de aantoonbaar door haar
betaalde kosten benodigd voor de voortzetting.
Betaling door de gemeenten en de zorgverzekeraars heeft nog niet kunnen
plaatsvinden
w egens de door het Zorgkantoor en de boedel gelegde beslagen.
In deze verslagperiode is de hierboven genoemde voortzetting verder
uitgevoerd. De
Voortzettingsperiode eindigde op 13 mei 2016.

6.2 Financiële verslaglegging
Voorgaande verslagen:
Deze volgt in de volgende verslaglegging.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de ontvangsten door de boedel
voortvloeiende
uit de voortzettingsperiode en de in dat verband door de boedel betaalde
kosten. Tot op heden is ontvangen € 111.972 en is betaald € 4.126. Voorlopig
leidt dit tot een resultaat van € 107.846.
Er zijn door de boedel geen nadere inkomsten ontvangen in deze
verslagperiode. Verrew eg de meeste inkomsten zijn in de vorige
verslagperiode binnengekomen. Uit de recentelijk door de Stichting verstrekte
gegevens volgt dat over de volgende bedragen nog open staan:
Facturen die gedeeltelijk zien op de pre faillissementsperiode en de
voortzettingsperiode door de boedel: € 8.665,18
Facturen die uitsluitend zien op de voortzettingsperiode door de boedel: €
7.301,50
Facturen die gedeeltelijk zien op de voortzettingsperiode door de boedel en de

09-05-2018
8

periode w aarin de stichting de activiteiten heeft overgenomen : € 16.012,40.
Conform de afspraken met de Stichting zal de Stichting de incasso van deze
debiteuren
verricht. Vervolgens zal (per ontvangst) een verdeling w orden gemaakt van
deze opbrengsten.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de ontvangsten door de boedel
voortvloeiende
uit de Voortzettingsperiode en de in dat verband door de boedel betaalde
kosten. Tot op
heden is ontvangen € 113.941 en is betaald € 7.013. Voorlopig leidt dit tot een
resultaat van € 106.927.
Uit de recente informatie van de Stichting volgt dat de volgende bedragen nog
openstaan:
Facturen die gedeeltelijk zien op de pre faillissementsperiode en de
voortzettingsperiode door de boedel: € 8.442,83 (stand voorgaande verslag €
8.665,18).
Facturen die uitsluitend zien op de voortzettingsperiode door de boedel: €
5.725,18 (stand
voorgaande verslag € 7.301,50)
Facturen die gedeeltelijk zien op de voortzettingsperiode door de boedel in de
periode w aarin
de Stichting de activiteiten heeft overgenomen: € 16.013 (stand voorgaande
verslag €
16.012,40).
Conform de afspraken met de Stichting zal de Stichting de incasso van deze
debiteuren
verrichten. Gelet op de beperkte ontvangsten sinds de voorgaande
verslagperiode, zal de
curator de Stichting aanmanen.
In deze verslagperiode zijn geen debiteuren door de boedel ontvangen. De
Stichting is
opnieuw aangemaand.
De boedel heeft € 3.006 ontvangen. Hiermee komt de opbrengst voor de
boedel uit hoofde van de voortzetting op € 114.563. De kosten zijn € 7.013.
Het resultaat beloopt daarmee €
107.550.
Uit recente informatie verstrekt door de Stichting blijkt dat de volgende
bedragen nog open
staan:
Facturen die gedeeltelijk zien op de pre faillissementsperiode en de
voortzetting door de
boedel: € 2.085 (stand vorige verslag € 8.442)
Facturen die uitsluitend zien op de voortzetting door de boedel: € 5.549 (stand
vorige verslag € 5.725)
Facturen die gedeeltelijk zien op de voortzettingsperiode door de boedel en de
periode w aarin de Stichting de activiteiten heeft overgenomen: € 13.903
(stand voorgaande verslag € 16.013).
Verslag 7
De Stichting heeft voor de boedel € 285 ontvangen. Deze ontvangst is

doorbetaald en
ontvangen door de boedel, echter buiten de verslagperiode. Na verw erking
van deze
ontvangst komt de opbrengst voor de boedel uit hoofde van de voortzetting
op € 118.848.
De kosten zijn € 7.013. Het resultaat beloopt daarmee € 107.835.
Uit recente informatie verstrekt door de Stichting blijkt dat de volgende
bedragen nog open
staan:
Facturen die gedeeltelijk zien op de pre faillissementsperiode en de
voortzetting door de
boedel: € 192 (stand vorige verslag € 2.085)
Facturen die uitsluitend zien op de voortzetting door de boedel: € 3.068
(vorige verslag €
5.549, deze mutatie betreft een ontvangst die al eerder door de boedel w as
ontvangen, maar pas nu in het incasso overzicht van de Stichting is verw erkt)
Facturen die gedeeltelijk zien op de voortzettingsperiode door de boedel en de
periode w aarin de Stichting de activiteiten heeft overgenomen: € 13.903
(stand voorgaande verslag € 13.903).
Verslag 8
De stichting heeft in deze verslagperiode geen gelden geïnd (m.u.v. de
bovengenoemde € 285 die is ontvangen in deze verslagperiode, maar al is
vermeld in het voorgaande
verslag). De opbrengst voor de boedel uit hoofde van de voortzetting blijft dan
ook €
118.848.
De kosten zijn € 7.013. Het resultaat beloopt daarmee nog steeds € 107.835.
Uit recente informatie verstrekt door de Stichting blijkt dat de volgende
bedragen nog
open staan:
Facturen die gedeeltelijk zien op de pre faillissementsperiode en de
voortzetting door
de boedel: € 192 (stand vorige verslag € 192)
Facturen die uitsluitend zien op de voortzetting door de boedel: € 3.068
(vorige verslag
€ 3.068).
Facturen die gedeeltelijk zien op de voortzettingsperiode door de boedel en de
periode
w aarin de Stichting de activiteiten heeft overgenomen: € 13.903 (stand
voorgaande
verslag € 13.903).
Verslag 9
Ongew ijzigd
Verslag 10
De boedel heeft een bedrag van € 5.688,11 ontvangen dat ziet op de
voortzetting. Daarmee beloopt de opbrengst uit de voortzetting € 124.536,11.
Gelet op de kosten van € 7.013 is het resultaat € 117.523,11.
Uit de recente informatie verstrekt door de Stichting blijkt dat de volgende
bedragen nog openstaan:
Facturen die gedeeltelijk zien op de pre-faillissementsperiode en de
voortzetting door de boedel: € 192,17
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Facturen die uitsluitend zien op de voortzetting door de boedel: € 934,11
Facturen die gedeeltelijk zien op de voortzetting door de boedel en de periode
w aarin de stichting de activiteiten heeft overgenomen: € 4.307,29
Verslag 11

18-10-2018
10

De stichting heeft in deze verslagperiode geen gelden geïncasseerd. De stand
van de openstaande vorderingen is dan ook ongew ijzigd en w el als volgt.
Facturen die gedeeltelijk zien op de pre-faillissementsperiode en de
voortzetting door de boedel: € 192,17
Facturen die uitsluitend zien op de voortzetting door de boedel: € 934,11
Facturen die gedeeltelijk zien op de voortzetting door de boedel en de periode
w aarin de stichting de activiteiten heeft overgenomen: € 4.307,29
Verslag 12
Ongew ijzigd

23-01-2019
11

Verslag 13
Ongew ijzigd

24-04-2019
12

Verslag 14
Ongew ijzigd. De stichting is doende met de incasso.

10-07-2019
13

Verslag 15
Ongew ijzigd. De stichting houdt mij op de hoogte van haar inspanningen.

09-10-2019
14

Verslag 16
Ongew ijzigd. Zie ook 3.8 voor de pre faillissementsdebiteuren. Om dit
onderdeel te kunnen afronden deed ik de stichting het voorstel dat zij de
vorderingen overneemt tegen een korting. Hierop is nog niet gereageerd.

17-01-2020
15

Verslag 17
De stichting is gefailleerd. Met de curator van de stichting is overeengekomen
dat hij de afspraken met mij voortzet en derhalve de incasso van de
debiteuren. De totale openstaande debiteurenpost (pre
faillissement/voortzetting) bedraagt € 18.193.

20-04-2020
16

Verslag 18
Ongew ijzigd

10-07-2020
17

De totale openstaande debiteurenpost (pre faillissement/voortzetting)
bedraagt door een ontvangst in de voorgaande verslagperiode momenteel €
12.992.

06-01-2021
19

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voorgaande verslagen:
de gebruikelijke

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

09-05-2018
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6.4 Beschrijving
Voorgaande verslagen:
W MO activiteiten
De W MO activiteiten zijn overgenomen door tw ee zorgaanbieders, Zonzorg en
Alpha en Zorg
met ingang van 25 april 2016. Deze overnemers hebben een groot aantal
w erknemers van
failliet in dienst genomen. De curator is nog niet bekend met het precieze
aantal overgenomen
w erknemers.

09-05-2018
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Zorgactiviteiten
De curator en de Stichting zijn in overleg over de doorstart van de
zorgactiviteiten.
Zorgactiviteiten
Tussen de boedel en de Stichting is een doorstart gerealiseerd. In dat kader is
de
kantoorinventaris verkocht voor € 10.000 en is een vergoeding voor de
goodw ill
overeengekomen van € 10.000. Er is betaling in termijnen overeengekomen.
De eerste €
8.000 is per omgaande betaald. De resterende € 12.000 dient in zes gelijke
maandelijkse
termijnen van € 2.000 te w orden betaald te beginnen op 15 juni aanstaande.
De Stichting heeft 20 w erknemers (van de 25 resterende w erknemers
w erkzaam voor de
zorgactiviteiten) in dienst heeft genomen.

6.5 Verantwoording
Voorgaande verslagen:
N.v.t.

09-05-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Voorgaande verslagen:
Met de overnemers van de W MO activiteiten is een betaling van in totaal €
12.500 te
vermeerderen met BTW overeengekomen. Dit bedrag is ontvangen.
Zorgactiviteiten: € 20.000.

09-05-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Voorgaande verslagen:
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

09-05-2018
8

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voorgaande verslagen:
de gebruikelijke

09-05-2018
8

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voorgaande verslagen:
In onderzoek

09-05-2018
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Voorgaande verslagen:
er zij geen jaarrekeningen gedeponeerd.

09-05-2018
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voorgaande verslagen:
N.v.t. Failliet is een kleine vennootschap in de zin van de art. 2:396 en 2:397
BW . Zij w as dan
ook niet gehouden een accountantsonderzoek te laten verrichten.

09-05-2018
8

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voorgaande verslagen:
In onderzoek

09-05-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Voorgaande verslagen:
In onderzoek

Toelichting
De curator meent dat de bestuurders hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben
vervuld, heeft hen aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort en heeft hen
in rechte betrokken. De bestuurders hebben aansprakelijkheid betw ist. De
procedure is aanhangig.

09-05-2018
8
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voorgaande verslagen:
In onderzoek

09-05-2018
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voorgaande verslagen:
De gebruikelijke

09-05-2018
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 379.058,01

09-05-2018
8

Toelichting
UW V: € 369.643,24
M.M. Gajadin: € 9.512,83
€ 379.058,01

18-10-2018
10

Toelichting
M.M. Gajadin: € 9.512,83
UW V: € 369.545,18
Salaris curator: p.m.
€ 379.058,01

23-01-2019
11

Toelichting
M.M. Gajadin: € 9.512,83 UW V: € 369.545,18 Salaris curator: p.m.
€ 379.058,01

24-04-2019
12

Toelichting
Verslag 13
M.M. Gajadin: € 9.512,83
UW V: € 369.545,18
Salaris curator: p.m.
€ 379.058,01

10-07-2019
13

Toelichting
Verslag 14
M.M. Gajadin: € 9.512,83
UW V: € 369.545,18
Salaris curator: p.m.
€ 379.058,01

09-10-2019
14

Toelichting
Verslag 15
M.M. Gajadin: € 9.512,83
UW V: € 369.545,18
Salaris curator: p.m.
€ 379.058,01

17-01-2020

Toelichting
Verslag 16
M.M. Gajadin: € 9.512,83
UW V: € 369.545,18
Salaris curator: p.m.
€ 379.058,01

15

20-04-2020
16

Toelichting
Verslag 17
M.M. Gajadin: € 9.512,83
UW V: € 369.545,18
Salaris curator: p.m.
€ 379.058,01

10-07-2020
17

Toelichting
Verslag 18
M.M. Gajadin: € 9.512,83
UW V: € 369.545,18
Salaris curator: p.m.
€ 379.058,01

08-10-2020
18

Toelichting
Verslag 19
M.M. Gajadin: € 9.512,83
UW V: € 369.545,18
Salaris curator: p.m.

Toelichting
Verslag 20
M.M. Gajadin: € 9.512,83
UW V (4): € 369.545,18
Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 381.742,00

09-05-2018
8

€ 381.742,00

18-10-2018
10

€ 381.742,00

23-01-2019
11

Toelichting

€ 381.742,00

24-04-2019
12

Toelichting
Verslag 13
€ 381.742,00

10-07-2019
13

Toelichting
Verslag 14
€ 381.742,00

09-10-2019
14

Toelichting
Verslag 15
€ 381.742,00

17-01-2020
15

Toelichting
Verslag 16
€ 381.742,00

20-04-2020
16

Toelichting
Verslag 17
€ 381.742,00

10-07-2020
17

Toelichting
Verslag 18
€ 381.742,00

08-10-2020
18

Toelichting
Verslag 19
€ 381.742,00
Toelichting
Verslag 20

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 310.118,35

09-05-2018
8

€ 310.118,35

18-10-2018
10

€ 310.118,35

23-01-2019
11

Toelichting

Toelichting
Verslag 13
310118,35
€ 310.118,35

24-04-2019
12

10-07-2019
13

Toelichting
Verslag 14
€ 310.118,35

09-10-2019
14

Toelichting
Verslag 15
€ 310.118,35

17-01-2020
15

Toelichting
Verslag 16
€ 310.118,35

20-04-2020
16

Toelichting
Verslag 17
€ 310.118,35

10-07-2020
17

Toelichting
Verslag 18
€ 310.118,35

08-10-2020
18

Toelichting
Verslag 19
€ 310.118,35

06-01-2021
19

Toelichting
Verslag 20

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.427,31
Toelichting
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28

09-05-2018
8

€ 9.427,31

18-10-2018
10

Toelichting
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28
€ 9.427,31

23-01-2019
11

Toelichting
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03 Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28
€ 9.427,31

24-04-2019
12

Toelichting
Verslag 13
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28
€ 9.427,31

10-07-2019
13

Toelichting
Verslag 14
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28
€ 9.427,31

09-10-2019
14

Toelichting
Verslag 14
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28
€ 9.427,31

17-01-2020
15

Toelichting
Verslag 16
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28

Toelichting
Verslag 17
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28

Toelichting
Verslag 18
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28

Toelichting
Verslag 19
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28

20-04-2020
16

10-07-2020
17

08-10-2020
18

Toelichting
Verslag 20
Mw . M.M. Gajadin: € 3.415,03
Mw . J.C.H. Franken: € 6.012,28
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

09-05-2018
8

22

18-10-2018
10

22

23-01-2019
11

22

24-04-2019
12

Toelichting
Verslag 13
22

10-07-2019
13

Toelichting
Verslag 14
22

09-10-2019
14

Toelichting
Verslag 15
22

17-01-2020
15

22

20-04-2020
16

Toelichting
Verslag 17
22

10-07-2020
17

Toelichting
Verslag 18
22

08-10-2020
18

22

06-01-2021
19

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 391.470,25

09-05-2018
8

€ 391.470,25

18-10-2018
10

€ 391.470,25

23-01-2019
11

Toelichting

€ 391.470,25

24-04-2019
12

Toelichting
Verslag 13
€ 391.470,25

10-07-2019
13

Toelichting
Verslag 14
€ 391.470,25

09-10-2019
14

Toelichting
Verslag 15
€ 391.470,25

17-01-2020
15

€ 391.470,25

20-04-2020
16

Toelichting
Verslag 17
€ 391.470,25

10-07-2020
17

Toelichting
Verslag 18
€ 391.470,25

08-10-2020
18

Toelichting
Verslag 19
€ 391.470,25

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend

09-05-2018
8

Verslag 13
Onbekend.

24-04-2019
12

Verslag 14
Onbekend.

10-07-2019
13

Verslag 15
Onbekend.

09-10-2019
14

Verslag 16
Onbekend.

17-01-2020
15

Verslag 17
Onbekend.

20-04-2020
16

Verslag 18
Onbekend.

10-07-2020
17

Verslag 19
Onbekend.

08-10-2020
18

Verslag 20
Onbekend.

06-01-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke

09-05-2018
8

Verslag 13
De gebruikelijke.

24-04-2019
12

Verslag 14
De gebruikelijke.

10-07-2019
13

Verslag 15
De gebruikelijke.

09-10-2019
14

Verslag 16
De gebruikelijke.

17-01-2020
15

Verslag 17
De gebruikelijke.

20-04-2020
16

Verslag 18
De gebruikelijke.

10-07-2020
17

Verslag 19
De gebruikelijke.

08-10-2020
18

Verslag 20
De gebruikelijke.

06-01-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voorgaande verslagen:
De Stichting
In het kader van de in dit verslag genoemde regeling met de Stichting is de
dagvaarding van
de Stichting niet aangebracht. Verder zijn de beslagen door de boedel
opgeheven.

09-05-2018
8

De curator heeft de bestuurders in rechte betrokken en vordert betaling van
het boedeltekort op grond van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling.

06-01-2021
19

9.2 Aard procedures
Voorgaande verslagen:
Betaling van de vordering van de w erkzaamheden verricht door failliet van vóór
de faillietverklaring.

09-05-2018
8

Afgerond zie 9.1

9.3 Stand procedures
Voorgaande verslagen:
De curator heeft beslag gelegd ten laste van de Stichting. De curator dient de
eis in de
hoofdzaak in te stellen.

09-05-2018
8

Afgerond zie 9.1
De bestuurders staan voor conclusie van antw oord.

06-01-2021
19

9.4 Werkzaamheden procedures
Voorgaande verslagen:
De gebruikelijke

09-05-2018
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verificatie ingediende vorderingen
Onderzoek taakvervulling bestuur
Incasso debiteuren

09-05-2018
8

Verificatie ingediende vorderingen
Onderzoek taakvervulling bestuur
Incasso debiteuren

19-07-2018
9

Verslag 11
Verificatie ingediende vorderingen
Onderzoek taakvervulling bestuur
Incasso debiteuren

18-10-2018
10

Verslag 12
Verificatie ingediende vorderingen
Onderzoek taakvervulling bestuur
Incasso debiteuren

23-01-2019
11

Verslag 13
Verificatie ingediende vorderingen
Onderzoek taakvervulling bestuur
Incasso debiteuren

24-04-2019
12

Verslag 14
Ongew ijzigd

10-07-2019
13

Verslag 15
Ongew ijzigd

09-10-2019
14

Verslag 16
Ongew ijzigd

17-01-2020
15

Verslag 17
Ongew ijzigd

20-04-2020
16

Verslag 18
Ongew ijzigd

10-07-2020
17

Verslag 20
- Verificatie ingediende vorderingen;
- Procedure taakvervulling bestuur;
- Incasso debiteuren.

06-01-2021
19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend

09-05-2018
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke

09-05-2018
8

Bijlagen
Bijlagen

