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NL:TZ:0000003017:F001

Datum uitspraak:

09-02-2016

Curator:

mr. S.D.W. Gratama

R-C:

mr. C.P. Lunter

Algemeen
Gegevens onderneming
De gefailleerde rechtspersoon betreft de besloten vennootschap Better Life Zorg B.V.,
gevestigd te (1272 CB) Huizen aan de Arie de Waalstraat 2A, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 32164057.
Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap houdt zich bezig met het verlenen van thuiszorg, met name op
het gebied van huishoudelijke hulp in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO).
Omzetgegevens
2012: € 1.259.443
2013: € 1.266.763
2014: € 1.251.157
2015: € 1.179.069 (voorlopige cijfers).
Personeel gemiddeld aantal
46
Saldo einde verslagperiode
Het saldo op de faillissementsrekening is thans nog hihil. De verkoopopbrengst van de activa
ter hoogte van € 21.000,= in het kader van de hierna te melden doorstart zal op korte termijn
op de faillissementsrekening worden doorgestort.
Inmiddels is de in het eerste verslag genoemde opbrengst van de verkoop van de activa op de
faillissementsrekening gestort en bedraagt het saldo daarvan na bijschrijving van creditrente
op dit moment € 21.012,63.
Ten tijde van dit derde verslag bedraagt het saldo op de faillissementsrekening € 18.185,74.
Ten tijde van dit vierde verslag bedraagt het saldo op de faillissementsrekening € 18.225,60.
Ten tijde van dit vijfde verslag bedraagt het saldo op de faillissementsrekening € 18.236,10.
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Ten tijde van dit zesde verslag bedraagt het saldo op de faillissementsrekening € 44.869,94.
Ten tijde van dit zevende verslag bedraagt het saldo op de faillissementsrekening € 44.876,52.
Ten tijde van dit achtste verslag bedraagt het saldo op de faillissementsrekening €
82.063,62.
Verslagperiode
9 februari t/m 6 maart 2016.
7 maart t/m 6 juni 2016
De derde verslagperiode loopt vanaf 7 juni tot en met 5 september 2016.
De vierde verslagperiode loopt vanaf 6 september tot en met 6 december 2016.
De vijfde verslagperiode loopt vanaf 7 december 2016 tot en met 5 maart 2017.
De zesde verslagperiode loopt vanaf 6 maart tot en met 6 juni 2017.
De zevende verslagperiode loopt vanaf 7 juni tot en met 4 september 2017.
De achtste verslagperiode loopt vanaf 5 september tot en met 6 december 2017.
Bestede uren in verslagperiode
55,2
19,8
In de derde verslagperiode zijn 9,8 uren besteed.
In de vierde verslagperiode zijn 13,0 uren besteed.
In de vijfde verslagperiode zijn 20,6 uren besteed.
In de zesde verslagperiode zijn 8,5 uren besteed.
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In de zevende verslagperiode zijn 4,6 uren besteed.
In de achtste verslagperiode zijn 3,2 uren besteed.
Bestede uren totaal
55,2
75,0
In totaal bedraagt het aantal bestede uren 84,8.
In totaal bedraagt het aantal bestede uren 97,8.
In totaal bedraagt het aantal bestede uren 118,6.
In totaal bedraagt het aantal bestede uren 127,1.
In totaal bedraagt het aantal bestede uren 131,7.
In totaal bedraagt het aantal bestede uren 134,9.
Toelichting
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.
De informatie in dit verslag is gebaseerd gesprekken met de bestuurder en overige
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
In de afgelopen verslagperiode is met name nog aandacht besteed aan de vordering van
gefailleerde op de Regio Gooi en Vechtstreek in verband met de voor het faillissement nog
verrichte werkzaamheden. Zodra die kwestie is afgewikkeld en de vordering is uitbetaald, kan
het faillissement verder worden afgewikkeld.
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Inmiddels is met toestemming van de rechter commissaris een minnelijke regeling
getroffen met de Regio Gooi en Vechtstreek op grond waarvan de Regio een
totaalbedrag van € 63.806,18, betaalde uit een drietal bedragen van € 26.626,18, €
16.855,= en € 20.325,= aan de boedel heeft betaald.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Better Life Zorg B.V. is Lamech B.V. te Kortenhoef,
waarvan bestuurder en enig aandeelhouder is Mulders Beheer B.V. Daarvan is enig
bestuurder, de heer Gerardus Antonius Gemma Mulders en enig aandeelhouder mevrouw
Marie Elisabeth Mulders - van Waes.
Er is sprake van twee gelieerde zusterbedrijven, waarvan Lamech B.V. eveneens enig
bestuurder en aandeelhouder is, te weten Better Life Thuiszorg B.V. en A Better Life Thuis
B.V., beide vennootschappen eveneens gevestigd te Huizen. Ook deze vennootschappen zijn
op 9 februari failliet verklaard. Deze faillissementen worden eveneens behandeld door de
rechtbank Midden-Nederland, locatie Nederland.

1.2

Winst en verlies
2012: - € 64.222
2013: - € 40.217
2014: + € 12.829
2015: + € 67.888 (voorlopige cijfers).
De in het eerste verslag vermelde positieve cijfers over 2014 en 2015 geven volgens de
bestuurder een vertekend beeld, aangezien in deze jaren de doorbelasting vanuit Better Life
Thuiszorg met betrekking tot gemeenschappelijke kosten niet of niet volledig heeft
plaatsgevonden.

1.3

Balanstotaal
2012: € 370.660
2013: € 470.944
2014: € 318.781
2015: € 431.544 (voorlopige cijfers).

1.4

Lopende procedures
Geen.

1.5

Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen liepen via een verzekeringstussenpersoon. Tijdens de periode
vanaf de faillissementsdatum tot aan het realiseren van de doorstart zijn de verzekeringen
voor zover nodig gecontinueerd. Na het realiseren van de doorstart per 29 februari 2016
(waarover later meer in dit verslag) zullen de verzekeringen ter beperking van verdere
ERHGHONRVWHQZRUGHQEHsLQGLJGYRRU]RYHUGDWQRJQLHWLVJHEHXUG
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Tot aan de doorstart hebben de noodzakelijke verzekeringen in verband met de voortzetting
van activiteiten nog doorgelopen. De premie was vooruitbetaald. Dit heeft derhalve niet tot
aanvullende boedelverplichtingen geleid.
1.6

Huur
De huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand aan de Arie de Waalstraat 2A (1272
CB) te Huizen staat op naam van de eveneens gefailleerde zustervennootschap Better Life
Thuiszorg B.V. Deze huurovereenkomst is met toestemming van de rechter commissaris bij
brief van 17 februari 2016 opgezegd per 17 mei 2016 met inachtneming van de opzegtermijn
van 3 maanden op grond van artikel 39 van de faillissementswet.
De huurovereenkomst met betrekking tot de Arie de Waalstraat 2a te Huizen heeft verder geen
betrekking op het onderhavige faillissement. De activiteiten van Better Life Zorg B.V. op het
gebied van de WMO zijn in het kader van de hierna nog nader te vermelden doorstart
overgenomen door Stichting Zonzorg te Almere. Voortzetting van het gebruik van het eerder
genoemde huurpand is hierbij niet aan de orde.

1.7

Oorzaak faillissement
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In de eigen aangifte tot faillietverklaring zijn de volgende oorzaken voor het faillissement
aangegeven:
1. Om de ondernemingsactiviteiten rendabel te maken heeft Better Life een nieuw software
programma laten ontwikkelen om een verdere automatisering door te voeren. Better Life
maakt gebruik van veel zzp'ers waarvoor zij tegen een vergoeding eveneens de facturatie
verzorgt. Het bedrijf dat zou zorgdragen voor de nieuwe software heeft gekozen voor een
applicatie die eveneens kan zorgdragen voor deze facturatiehandelingen. Echter, de facturatie
van de zzp'ers in de zorg is vele malen ingewikkelder dan een standaard
urenregistratiesysteem, waardoor deze automatisering mislukte.
2. Door een gebrekkige automatisering moest Better Life zich bedienen van voorschotfacturen.
Juist in een periode dat haar algemeen directeur langdurig ziek werd. In deze periode zijn er
fouten gemaakt in de administratie welke weer moesten worden gecorrigeerd, terwijl ook de
automatisering niet op orde was. Hierdoor is een omzet misgelopen en ontstonden de
liquiditeitsproblemen.
3. De zorgbijdrage van de overheid werd voor de klanten van onder meer Better Life
gereduceerd. Voor bepaalde activiteiten moest Better Life de overeengekomen
werkzaamheden verrichten tegen een uurtarief dat onder de kostprijs lag. Het heeft enige tijd
geduurd om haar organisatie hier op aan te passen en om de betreffende werkzaamheden te
kunnen afstoten. Dit is een ernstige aanslag geweest op haar liquiditeit.
4. Eveneens de bezuinigingen in de zorg zijn van invloed geweest op de resultaten van Better
Life. Niet alleen zijn de bijdragen voor de klanten van Better Life minder geworden, maar
eveneens werd minder zorg behoefte vergoed. Voor Better Life leidde dit tot een terugval van
haar omzet van 18%.
5. Better Life kreeg te kampen met verliezen en daaruit voortkomende liquiditeitsspanningen.
Zij was niet in staat financiers te vinden, met name omdat een verbetering van het resultaat
binnen een overzichtelijke termijn niet meer viel te verwachten. Door het ontbreken van
liquiditeiten verkeert Better Life in de situatie dat zij heeft opgehouden te betalen. Op grond
hiervan is zij genoodzaakt haar eigen faillissement aan te vragen.
Op vraag van de curator heeft de bestuurder de oorzaken van het faillissement nog nader
toegelicht. De curator zal dit nog nader onderzoeken en komt hier in het volgende verslag op
terug.

Op dit moment heeft de curator hierover geen aanvullende opmerkingen. Wanneer het hierna
te vermelden rechtmatigheidsonderzoek dat momenteel loopt daartoe aanleiding geeft, dan zal
de curator op de oorzaken van het faillissement in het volgende verslag nog terugkomen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
48

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Volgens opgave van de personeelsadministratie waren er in het jaar voorafgaand aan het
faillissement gemiddeld 89 medewerkers in dienst.
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Datum ontslagaanzegging
De arbeidsovereenkomsten zijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 40 van de
Faillissementswet en met toestemming van de rechter-commissaris bij brief van 11 februari
2016 opgezegd.
Het personeel is verder verwezen naar het UWV voor het aanvragen van een uitkering op
grond van de loongarantieregeling. Met het UWV hebben intakegesprekken plaatsgevonden.
Verder zijn met het personeel bijeenkomsten georganiseerd om de medewerkers te informeren
over het faillissement in het algemeen en over de hierna in dit verslag nog te vermelden
doorstart.
De curator heeft de betrokken vakbond conform het bepaalde in artikel 13 van de Wet
&ROOHFWLHI2QWVODJJHwQIRUPHHUGRYHUGHRS]HJJLQJYDQGHDUEHLGVRYHUHHQNRPVWHQ

2.4

Werkzaamheden
Correspondentie met rechter commissaris, UWV en personeel. Organiseren en bijwonen
bijeenkomsten met personeel. Telefoon en correspondentie met vakbond.
Diverse correspondentie met personeel, management van gefailleerde, UWV en Regio Gooi &
Vechtstreek.
In de derde verslagperiode heeft nog correspondentie met het UWV, het accountantskantoor
MTH en diverse werknemers plaatsgevonden. Daarbij gaat het met name om vragen omtrent
de juiste toepassing van de CAO, de jaaropgaven voor de belastingdienst en de
eindafrekeningen voor het personeel. Dit zal naar verwachting in de komende verslagperiode
verder worden afgewikkeld.
Correspondentie met UWV over de eindafrekening van het personeel en de juiste toepassing
van de CAO daarbij. Inmiddels is daarover duidelijkheid verkregen.
In de afgelopen verslagperiode heeft nog aanvullende correspondentie met het UWV over de
toepassing van de CAO bij de eindafrekening. Dit houdt verband met de hierna te melden
discussie met de Regio Gooi en Vechtstreek over de nog door deze overkoepelende instantie
althans de daarbij aangesloten gemeenten nog te betalen posten voor verrichte
werkzaamheden voorafgaand aan het faillissement. In totaal gaat het hierbij om een vordering
van afgerond € 115.000,=.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Geen.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Better Life Zorg B.V. had geen eigen bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen in het bedrijfspand
staan op de balans van de tevens gefailleerde Beter Life Thuiszorg B.V.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Geen.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Geen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Geen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Geen.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Geen.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.
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Andere activa: Beschrijving
De (andere) activa worden met name gevormd door de aan de door vennootschap
JHs[SORLWHHUGHRQGHUQHPLQJYHUERQGHQJRRGZLOOPHWQDPHEHVWDDQGHXLWKHWNODQWHQEHVWDQG
en het contract met de Regio Gooi en Vechtstreek, op grond waarvan Better Life Zorg B.V. de
door haar verrichte werkzaamheden in het kader van de WMO bij deze instantie kan
declareren.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Voor de overname van goodwill is in het kader van de hierna te melden doorstart een koopprijs
van € 21.000,= voldaan. Dit bedrag zal op korte termijn op de faillissementsrekening worden
doorgestort.
Zoals hiervoor in dit verslag is aangegeven, is de koopprijs van € 21.000,= inmiddels op de
faillissementsrekening gestort.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Diverse werkzaamheden in het kader van het realiseren van de hierna te melden doorstart.
Geen.
Geen.
Nog enige communicatie met doorstartende partij over activaovereenkomst.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
9ROJHQVRSJDYHYDQGHILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHYDQ%HWWHU/LIH=RUJ%9EHGUDDJWKHWVDOGR
aan vorderingen op debiteuren in totaal € 66.138,99.
De debiteuren zijn voor zover bekend aangeschreven. De curator is nog in afwachting van een
reactie. Er is wel nog een discussie gaande met de Regio Gooi & Vechtstreek over de juiste
toepassing van de CAO door Better Life Zorg B.V. Wanneer de CAO onvoldoende zou zijn
toegepast en dit zou leiden tot een aanvullende vordering van het betreffende personeel, dan
behoudt de Regio Gooi & Vechtstreek zich het recht voor om zich jegens de boedel op
verrekening of opschorting te beroepen, althans haar betalingsverplichting jegens Better Life
Zorg B.V. ter discussie te stellen. De curator heeft dit in onderzoek en is hierover ook in
overleg met het UWV. Hierop zal in het volgende verslag worden teruggekomen.
In de derde verslagperiode heeft nadere correspondentie plaatsgevonden over de debiteuren.
De kwestie omtrent de CAO en de vordering op Regio Gooi & Vechtstreek dient nog te
worden afgewikkeld. Daarvoor is nodig dat het UWV reageert op vragen van de curator
omtrent de toepassing van de CAO bij de eindafrekeningen van de werknemers, zoals
hiervoor genoemd onder de rubriek personeel. De curator verwacht dit de komende
verslagperiode te kunnen afwikkelen.
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De Vordering op de Regio Gooi & Vechtstreek bedraagt volgens de administratie van
gefailleerde een bedrag van circa € 115.000,=. Met de Regio vindt momenteel overleg plaats
in hoeverre deze vordering kan worden uitbetaald. De Regio stelt zich op het standpunt dat
een deel van de vordering niet verschuldigd is, aangezien er sprake zou zijn van dubbele
facturen, (een) verschuldigde boete(s) en een verrekeningspositie in verband met het niet juist
toepassen van de CAO. De curator heeft de Regio hierover om verdere opheldering gevraagd.
In de afgelopen verslagperiode is de discussie met de Regio Gooi & Vechtstreek over de
openstaande vorderingen op de bij deze overkoepelende organisatie aangesloten gemeenten
voortgezet. Inmiddels heeft de Regio erkend dat de gemeenten in ieder geval een bedrag van
€ 26.626,18 aan gefailleerde verschuldigd zijn. Naar verwachting zal dit bedrag op korte
termijn op de faillissementsrekening worden overgemaakt. De curator blijft voor het overige
van mening dat de Regio dan wel de gemeenten geen beroep op verrekening toekomt ten
aanzien van de door de Regio opgeworpen boetes en het door de Regio gestelde onjuist
toepassen van de CAO. De curator zal trachten ook die discussie zo spoedig mogelijk af te
ronden dan wel deze kwestie voorleggen aan de rechter commissaris voor het zo nodig nemen
van rechtsmaatregelen.
Er is nog discussie met de Regio Gooi & Vechtstreek over een restant bedrag van € 57.505,=.
Hierop zal in het volgende verslag worden teruggekomen.
In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de Regio Gooi en Vechtstreek over
de nog openstaande vordering van € 57.505,= voortgezet. De curator is momenteel nog in
afwachting van een reactie van de Regio Gooi en Vechtstreek. Zodra dit is afgerond en de
vordering is betaald, zal het faillissement verder kunnen worden afgewikkeld.
Zoals vermeld in de aanhef van dit verslag, is inmiddels is met toestemming van de
rechter commissaris een minnelijke regeling getroffen met de Regio Gooi en
Vechtstreek op grond waarvan de Regio een totaalbedrag van € 63.806,18, betaald uit
een drietal bedragen van € 26.626,18, € 16.855,00 en € 20.325,00 aan de boedel heeft
betaald.
4.2

Opbrengst
Nog geen.
Nog geen.
No geen.
Zoals aangegeven wordt door de Regio Gooi & Vechtstreek inmiddels een bedrag van
€ 26.626,18. Dit bedrag zal naar verwachting op korte termijn op de faillissementsrekening
worden overgemaakt.
Het in het vorige verslag genoemde bedrag van € 26.626,18 is inmiddels op de
faillissementsrekening overgemaakt. De curator zal in de komende verslagperiode trachten het
restant van € 57.505,= te incasseren.
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Zie hierboven.
Zie hierboven. In totaal is door de Regio Gooi en Vechtstreek een totaalbedrag van €
63.806,18 aan de boedel voldaan.
4.3

Boedelbijdrage
Nog geen.
Hierover dient nog overleg plaats te vinden met de ABN AMRO Bank die zich beroept op een
pandrecht op de debiteuren en voor de afwikkeling daarvan het bedrijf Lindorff heeft
ingeschakeld. De curator heeft een overleg met Lindorff ingepland.
Inmiddels is de ABN AMRO Bank geheel afgelost uit de opbrengst van de vorderingen op
openstaande debiteuren in het faillissement van zustervennootschap Better Life Thuiszorg
B.V.
Niet van toepassing

4.4

Werkzaamheden
Nog geen.
Correspondentie met management en debiteuren.
Correspondentie met debiteuren, ABN AMRO Bank en management van gefailleerde.
Uitvoerige correspondentie met Regio Gooi & Vechtstreek, UWV en financieel management
van gefailleerde over openstaande vorderingen.
Correspondentie met Regio Gooi & Vechtstreek en met de rechter commissaris.
Correspondentie met Regio Gooi en Vechtstreek over openstaande vordering.
Correspondentie met rechter commissaris en Regio Gooi en Vechtstreek over
openstaande vordering.
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Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

06-12-2017

ABN AMRO Bank N.V. heeft aan Better Life Zorg B.V. en haar zustervennootschappen, A
Better Life Thuis B.V. en Better Life Thuiszorg B.V. een krediet in rekening-courant verleend.
De vordering van de ABN AMRO Bank N.V. bedraagt € 220.729,55.
Daarnaast hield BLZ een rekening aan bij van Lanschot. De curator heeft Van Lanschot
verzocht het creditsaldo van € 32,30 over te maken naar de derdengeldenrekening van zijn
kantoor.

Zoals hiervoor is vermeld onder de rubriek debiteuren, beroept de bank zich op een pandrecht
op de openstaande vorderingen op debiteuren en heeft de bank voor de afwikkeling daarvan
het bedrijf Lindorff ingeschakeld. De curator heeft een overleg ingepland met Lindorff.
Het credit saldo bij Van Lanschot is inmiddels op de derdenrekening van de curator
overgemaakt,. De curator zal hierover in overleg treden met Lindorff.
Zoals is aangegeven onder de rubriek debiteuren, is de vordering van de ABN AMRO Bank
geheel uitbetaald vanuit de opbrengst van de vorderingen op debiteuren in het faillissement
van zustervennootschap Better Life Thuiszorg B.V. De ABN AMRO Bank heeft derhalve geen
vordering meer. Van Lanschot heeft ook geen vordering. Een bescheiden creditbedrag van €
43,= dient nog op de faillissementsrekening te worden overgemaakt.
Eerder genoemd creditsaldo is inmiddels op de faillissementsrekening overgemaakt.
5.2

Leasecontracten
Geen.
Voor zover er sprake is van leasecontracten (voor zover aanwezig, met betrekking tot een
aantal printers) staan deze op naam van zustervennootschap Better Life Thuiszorg B.V.

5.3

Beschrijving zekerheden
De ABN AMRO Bank heeft de volgende zekerheden:
- verpanding van bedrijfsinventaris en vorderingen;
- borgtocht van € 100.000,- plus rente en kosten ten name van de heer G.A.G. Mulders en en
mevrouw M.E. Mulders-Van Waes;
- hoofdelijke verbondenheid van Mulders Beheer B.V.;
- hoofdelijke verbondenheid van alle kredietnemers.

Aangezien de bank volledig is voldaan zijn de eerdergenoemde zekerheden niet meer aan de
orde.
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Separatistenpositie
De ABN AMRO Bank heeft een separatistenpositie uit hoofde van de hiervoor genoemde
zekerheden, die echter geen betrekking hebben op activa van Better Life Zorg B.V.
De ABN AMRO Bank heeft mogelijk wel een pandrecht op de openstaande vorderingen op
debiteuren. De curator zal zoals hiervoor aangegeven hierover in overleg treden met Lindorff.
Aangezien de bank volledig is voldaan zijn de eerdergenoemde zekerheden niet meer aan de
orde.

5.5

Boedelbijdragen
Geen.
Nog niet bekend.
Niet (meer) van toepassing nu de ABN AMRO Bank geheel is afgelost en ook Van Lanschot
geen vordering heeft.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot dusver is niet gebleken van eigendomsvoorbehoud. Voor zover daarvan toch sprake mocht
blijken te zijn, dan zal dit door de curator op gebruikelijke wijze worden afgewikkeld.
Niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
Daarvan is tot dusver niet gebleken.
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Daarvan is tot dusver niet gebleken.
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
Correspondentie met bank en gemachtigde. Bestudering bankstukken en zekerheden.
Correspondentie met ABN AMRO Bank en Lindorff.
Correspondentie met Van Lanschot, ABN AMRO Bank en rechter commissaris.
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Geen.
Gen.
Geen.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Gedurende de opzegtermijn met inachtneming waarvan de arbeidsovereenkomsten zijn
opgezegd, zijn de werkzaamheden van Better Life Zorg B.V. voorlopig voortgezet. Daarmee
NRQGH]RUJYRRUGHFOLsQWHQZRUGHQJHFRQWLQXHHUGHQGLWZDVWHYHQVYDQEHODQJYRRUKHW
kunnen realiseren van een doorstart.
In de afgelopen verslagperiode is de doorstart verder uitgevoerd en inmiddels afgewikkeld.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
De voor het voorzetten van de activiteiten noodzakelijke verplichtingen (zoals voor gas, water
en licht, verzekeringen, telefoon, internet en aanverwante zaken) zijn doorgelopen. De
hiermee verband houdende kosten zijn beperkt en zullen als boedelkosten uit het
gerealiseerde actief dienen te worden voldaan. Verder zijn er geen aanvullende kosten
gemaakt.
In het kader van de voortzetting van de activiteiten tot aan de doorstart zijn de noodzakelijke
kosten, zoals die voor telefonie en voor het gebruik van administratieve software voldaan van
de boedelrekening van Better Life Thuiszorg. Daarmee is een bedrag van ruim € 1.500,=
gemoeid.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
De activiteiten van Better Life Zorg B.V. zijn inmiddels na het doorlopen van een
biedingsprocedure met toestemming van de rechter commissaris en met instemming van de
Regio Gooi en Vechtstreek overgenomen door De Stichting Zorgondersteuning MiddenNederland, tevens handelend on der de naam Zonzorg, gevestigd te Almere.
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Doorstart: Verantwoording
Vanuit de markt is veel interesse getoond in een doorstart van Better Life Zorg B.V. Better Life
Zorg B.V. heeft een overeenkomst met de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren,
(voorheen Bussum, Muiden en Naarden) Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
voor de levering van compensatie huishoudelijke taken (CHT) in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio Gooi
en Vechtstreek voert namens deze gemeenten het contractbeheer voor deze overeenkomst uit
en ziet toe op de naleving van de contractuele afspraken. Regio Gooi en Vechtstreek stelt als
eis dat er enkel een doorstart van de activiteiten van BLZ kan plaatsvinden met een partij die
al een overeenkomst heeft met Regio Gooi en Vechtstreek. Derhalve is het aantal partijen met
wie een doorstart kan worden gerealiseerd, aanzienlijk beperkt.
=RQ]RUJKHHIWLQILQDQFLsOH]LQKHWPHHVWJXQVWLJHERGJHGDDQHQKHHIW]LFKGDDUQDDVWEHUHLG
getoond om al het actieve buitendienst personeel van Better Life Zorg B.V. over te nemen.
Bovendien geniet Zonzorg ook de instemming van Regio Gooi en Vechtstreek.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Zonzorg heeft een koopsom van € 21.000,= voldaan.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing. De opbrengst komt geheel aan de boedel toe.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
'LYHUVHFRUUHVSRQGHQWLHHQEHVSUHNLQJHQPHWJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQ5HJLR*RRLHQ
Vechtstreek, de rechter commissaris en het betrokken personeel. Opstellen
geheimhoudingsovereenkomsten, informatie memorandum, overeenkomst tot verkoop van
activa en bijkomende werkzaamheden.
Enige afrondende correspondentie met Zonzorg over de doorstart.
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.
'HFXUDWRUKHHIWGHILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHODWHQYHLOLJVWHOOHQ9HUGHURQGHU]RHN]DOHFKWHUQRJ
moeten plaatsvinden.
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Door onderzoeksbureau Nederpel De Block & Partners heeft een financieel onderzoek
plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is een aantal vragen gerezen dat aan de bestuurder
van gefailleerde is voorgelegd. De bestuurder heeft hierop inmiddels gedeeltelijk gereageerd
en zal op een deel van de vragen nog terugkomen. De curator dient de reactie van de
bestuurder nog nader bestuderen en zal hierover in het volgend verslag nader berichten.
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. Op een deel van de beantwoording van
de vragen door de bestuurder dient de curator nog te reageren. Dit hangt samen met het
onderzoek ten aanzien van zustervennootschappen Better Life Thuiszorg B.V. en A Better Life
Thuis B.V. Naar verwachting zal dit de komende verslagperiode worden afgerond.
Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels vergevorderd. Aan de boekhoudplicht is voldaan.
De vragen van de curator aan de bestuurder zijn inmiddels beantwoord. Naar aanleiding
daarvan zal de curator nog dienen te reageren op een aantal onderwerpen.
Inmiddels is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De cdoor de curator gestelde vragen zijn
voldoende beantwoord.
7.2

Depot jaarrekeningen
2012: gedeponeerd op 27 november 2013;
2013: gedeponeerd op 25 juni 2014;
2014: gedeponeerd op 16 oktober 2015.
Deze jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Informatie hierover is opgevraagd bij de bestuurder.
Dit heeft de curator nog in onderzoek.
Aangezien de vennootschap is opgericht op 26 januari 2010, is de eventuele vordering tot
volstorting van de aandelen verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond.
Dit heeft de curator nog in onderzoek.
Daarvan is niet gebleken.
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Paulianeus handelen
In onderzoek.
Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond.
Dit heeft de curator nog in onderzoek.
Daarvan is niet gebleken.

7.7

Werkzaamheden
Laten veiligstellen administratie door Nederpel de Blok en correspondentie hierover.
Correspondentie met Nederpel de Block, RC en bestuurder. Bestuderen rapport Nederpel de
Block, opstellen vragenbrief aan bestuurder, overleg met bestuurder, overleg met bestuurder,
bestuderen reactie bestuurder op vragenbrief.
Correspondentie met bestuurder.
Correspondentie met bestuurder. Bestudering onderzoeksrapport en stukken.
Afronding rechtmatigheidsonderzoek.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
salaris curator: p.m.
UWV: p.m.

Het UWV heeft een vordering ingediend ter hoogte van €
Het UWV heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 58.684,76.
Door het UWV is een aanvullende vordering ingediend. De hoogte van de vordering
bedraagt thans € 63.738,95.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Door de belastingdienst is thans een vordering ingediend uit hoofde van loonheffingen voor
een bedrag van € 68.910,=.
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Door de belastingdienst is thans een vordering ingediend uit hoofde van loonheffingen en
omzetbelasting voor een een bedrag van € 87.270,=.
€ 87.400,=
8.3

Pref. vord. van het UWV
p.m.
Nog niet bekend. Het UWV is nog doende met de definitieve afrekening. Met het UWV vindt
nog overleg plaats over de juiste toepassing van de CAO.
Het wachten is op de afrekening van het UWV.
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 186.848,98.

8.4

Andere pref. crediteuren
(Nog) niet bekend.
Door een drietal voormalig werknemers is tot op heden een vordering ingediend ter zake de
niet ontvangen eindejaarsuitkering.
Tot op heden is door 4 werknemers een vordering ingediend van in totaal € 1.979,91 in
verband met niet ontvangen eindejaarsuitkeringen.
Tot op heden is door 5 werknemers een vordering ingediend van in totaal € 2.299,91 in
verband met niet ontvangen eindejaarsuitkering.
Tot op heden is door 6 werknemers een vordering ingediend van in totaal € 2.432,55 in
verband met niet ontvangen eindejaarsuitkering

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden zijn er door drie crediteuren een vordering ingediend.
Tot op heden zijn er door vijf crediteuren een concurrente vordering ingediend.
Vordering van de ABN AMRO Bank is inmiddels komen te vervallen. Daarmee komt het aantal
concurrente crediteuren op 4.
Het aantal concurrente crediteuren bedraagt 4.
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Het aantal concurrente crediteuren bedraagt 5.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 92.176,19
Inmiddels is het bedrag aan concurrente crediteuren gestegen naar € 313.716,24.
Na aftrek van de vordering van de ABN AMRO Bank bedraagt het totaalsaldo aan concurrente
crediteuren op dit moment € 92.986,69.
Het totaal aan concurrente crediteuren bedraagt € 92.986,69
Het totaal aan concurrente crediteuren bedraagt € 125.100,16

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
Nog niet bekend.
Zoals het er thans uitziet (het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 18.225,60) zullen
slechts de boedel crediteuren gedeeltelijk kunnen worden voldaan en zal het faillissement
vervolgens derhalve dienen te worden opgeheven bij gebrek aan baten. Dit is echter
afhankelijk van het kunnen incasseren van de vordering op de Regio Gooi & Vechtstreek,
genoemd in de rubriek debiteuren.
De verwachting ten aanzien van de wijze van afwikkeling, zoals vermeld in het vorige verslag,
is niet noemenswaardig gewijzigd. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt op dit
moment € 18.236,10. Op korte termijn wordt een aanvullende betaling van
€ 26.626,18 verwacht. Dan zal het boedel actief echter nog niet voldoende zijn om de
boedelvorderingen te voldoen, zodat het faillissement derhalve in aanmerking komt voor
opheffing bij gebrek aan baten. Dit is echter afhankelijk van de verdere afwikkeling met
betrekking tot de vordering op de Regio Gooi & Vechtstreek en de daarbij aangesloten
gemeenten.
Het vooruitzicht omtrent de afwikkeling is sinds het vorige verslag niet gewijzigd. Gezien de
hoogte van het actief en de daar tegenoverstaande boedelschulden en faillissementskosten
zal het faillissement naar verwachting vereenvoudigd dienen te worden afgewikkeld,
aangezien de boedelvorderingen naar verwachting kunnen worden voldaan en de preferente
crediteuren voor een deel. Aan concurrente crediteuren zal naar verwachting geen uitkering
mogelijk zijn.
Het vooruitzicht sinds het vorige verslag is ongewijzigd.
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Het faillissement zal in aanmerking komen voor opheffing bij gebrek aan baten. Gezien
de hoogte van het gerealiseerde actief en de stand van de faillissementsrekening (het
huidige saldo bedraagt € 82.063,62), zullen, na betaling van de faillissementskosten, de
boedelvorderingen gedeeltelijk kunnen worden voldaan. Uitkering aan preferente- en
concurrente crediteuren zal echter niet mogelijk zijn.
8.8

Werkzaamheden
Correspondentie en telefoon met crediteuren.
Correspondentie en telefoon met diverse crediteuren.
Correspondentie met crediteuren.
Correspondentie met crediteuren.
Nog enige correspondentie met crediteuren.
Correspondentie met crediteuren.
Correspondentie met crediteuren.
Correspondentie met crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.
Geen.
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Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

06-12-2017

Nog niet bekend.
Nog niet bekend.
Nog niet bekend. Dit is met name afhankelijk van het kunnen incasseren van de vordering op
de Regio Gooi & Vechtstreek als genoemd onder de rubriek debiteuren.
De kwestie met Regio Gooi & Vechtstreek (zie hierboven onder debiteuren) dient nog te
worden afgerond. Vervolgens kan dit faillissement worden afgewikkeld.
Zodra de kwestie met de Regio Gooi en Vechtstreek is afgewikkeld en de betreffende
vordering is voldaan, kan het faillissement verder worden afgewikkeld.
1XGHYRUGHULQJRSGH5HJLR*RRL 9HFKWVWUHHNLVJHwQFDVVHHUGNDQKHWIDLOOLVVHPHQW
worden afgewikkeld.
10.2

Plan van aanpak
Nader onderzoek oorzaken faillissement (alinea 1).
Afwikkeling kwesties aangaande personeel en UWV (alinea 2).
Afwikkeling doorstart (alinea's 3 en 6).
Inning debiteuren (alinea 4).
Nader overleg met bank over uitwinning zekerheden (alinea 5).
Afwikkeling doorstart (alinea 6).
Onderzoek rechtmatigheid (alinea 7).
Nadere inventarisatie crediteuren (alinea 8).
- Nader onderzoek oorzaken faillissement (alinea's 1 en 7).
- Voortzetten incasso debiteuren (alinea 4).
- Nader overleg met bank en Lindorff over uitwinning zekerheden (alinea 5).
- Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (alinea 7);
- Nadere inventarisatie crediteuren (alinea 8).
Nader onderzoek oorzaken faillissement (alinea's 1 en 7).
- Voortzetten incasso debiteuren (alinea 4).
- Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (alinea 7);
- Nadere inventarisatie crediteuren (alinea 8).

- Voortzetten incasso debiteuren (alinea 4).
- Afronding rechtmatigheidsonderzoek (alinea 7).
- Nadere inventarisatie crediteuren (alinea 8).
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- Afwikkeling vordering op Regio Gooi & Vechtstreek en aangesloten gemeenten (alinea 4).
- Afwikkeling faillissement.
- Afwikkeling vordering op Regio Gooi & Vechtstreek en aangesloten gemeenten (alinea 4).
- Afwikkeling faillissement
Het plan van aanpak is sinds het vorige verslag ongewijzigd.
- Afwikkeling vordering op Regio Gooi & Vechtstreek en aangesloten gemeenten (alinea 4).
- Afwikkeling faillissement
Het faillissement kan thans worden afgewikkeld.
10.3

Indiening volgend verslag
7 juni 2016
Het volgende verslag wordt uiterlijk ingediend op 7 september 2016
Het volgende verslag wordt uiterlijk ingediend op 7 december 2016.
Het volgende verslag volgt uiterlijk op 7 maart 2017.
Het volgende verslag volgt uiterlijk op 7 juni 2017.
Het volgende verslag volgt uiterlijk op 7 september 2017.
Het volgende verslag volgt uiterlijk op 7 december 2017.
Niet van toepassing.

10.4

Werkzaamheden
Correspondentie met Rechter Commissaris. Opstellen verslag.
Verslaglegging.
Verslaglegging.
Verslaglegging.

Pagina 22 van
23

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

6

Datum:

06-12-2017

Verslaglegging.
Verslaglegging.
Verslaglegging.
Verslaglegging.
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