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Algemene gegevens
Naam onderneming
Omega Kraamzorg BV

19-12-2019
1

Gegevens onderneming
statutaire zetel: Almere
KvK-nummer: 63114887

19-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Kraamzorgbureau en lactatiekundige hulp

19-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.311.244,00

€ 37.796,00

€ 371.214,00

2017

€ 1.000.269,00

€ 155.666,00

€ 223.807,00

2016

€ 823.071,00

€ -17.384,00

€ 104.752,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
In de cijfers over 2019 (t/m september) w as een aantal posten nog niet
verw erkt, aldus de boekhouder, w aardoor het resultaat niet representatief is.
De boekhouder heeft in een toelichting aangegeven w elke posten er
gecorrigeerd dienen te w orden en komt daarbij tot een negatief resultaat over
januari t/m september 2019 van € - 176.000.

19-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

19-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 12,10

19-12-2019
1

€ 251,80

19-03-2020
2

€ 251,80

18-06-2020
3

€ 3.838,12

17-09-2020
4

€ 3.838,12

17-12-2020
5

€ 3.838,12

17-03-2021
6

€ 24.036,42

17-06-2021
7

€ 21.236,60

17-09-2021
8

€ 21.236,60

16-12-2021
9

€ 19.790,37

15-03-2022
10

€ 29.381,99

15-06-2022
11

Verslagperiode
van
19-11-2019

19-12-2019
1

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

19-03-2020
2

t/m
18-3-2020
van
19-3-2020

18-06-2020
3

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

17-09-2020
4

t/m
16-9-2020
van
17-9-2020

17-12-2020
5

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

17-03-2021
6

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

17-06-2021
7

t/m
16-6-2021
van
17-6-2021

17-09-2021
8

t/m
16-9-2021
van
17-9-2021

16-12-2021
9

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

15-03-2022
10

t/m
14-3-2022
van
15-3-2022

15-06-2022
11

t/m
14-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 48 min

2

14 uur 12 min

3

5 uur 18 min

4

3 uur 48 min

5

4 uur 0 min

6

11 uur 18 min

7

8 uur 24 min

8

3 uur 0 min

9

4 uur 24 min

10

10 uur 6 min

11

42 uur 42 min

totaal

155 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Omega Kraamzorg BV is op 13 mei 2015 opgericht. Bestuurder en enig
aandeelhouder is OKZ Holding BV, eveneens opgericht op 13 mei 2015. Vanaf
de oprichting w aren de heer B.O.T. Thomason en mevrouw A. Thomason ieder
zelfstandig bevoegd bestuurder van OKZ Holding BV. Per 1 juli 2019 is
mevrouw A. Thomason evenw el uitgeschreven als bestuurder van OKZ Holding
BV.

19-12-2019
1

De dagelijkse leiding van Omega Kraamzorg BV w erd tot in het najaar 2018
verzorgd door mevrouw Thomason, die tot dan toe ook meew erkte als
kraamverzorgster in het bedrijf, w aarna de dagelijkse leiding w erd
overgenomen door voormelde heer Thomason en mevrouw Thomason zich
terug heeft getrokken uit het bedrijf.

1.2 Lopende procedures
(Nog) niet van gebleken.

1.3 Verzekeringen

19-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

19-12-2019
1

1.4 Huur
Pand
Er w erd gezamenlijk met een verloskundigenpraktijk een pand gehuurd in
Huizen. De huur van dit pand is echter per 31 oktober 2019 geëindigd en
voortgezet door de verloskundigenpraktijk.

19-12-2019
1

Borstpompen
Er w erden vijf borstpompen gehuurd. De huur is (per direct) beëindigd en de
borstpompen zijn geretourneerd. Een klein deel van de vooruitbetaalde huur is
gerestitueerd (€ 12,10).

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is in onderzoek. De curator heeft begrepen
dat de directie het faillissement als volgt verklaart:
Volgens de directie heeft de vennootschap een aantal jaren op een rij te
kampen gehad met veel langdurig zieken. De vennootschap w as daartegen
niet verzekerd, vanw ege de hoge kosten, met als gevolg dat mevrouw
Thomason extra diensten is gaan draaien. Door het continu te kort aan
personeel w as ook de w erkdruk voor het overige personeel erg hoog. Dat had
verloop onder het personeel tot gevolg alsmede een relatief hoog
ziekteverzuim en er ontstond een gespannen sfeer op de w erkvloer.
Mevrouw Thomason kon de w erkdruk op een gegeven moment niet meer aan,
in combinatie met het feit dat er te w einig inkomsten w aren. Eind 2018 / begin
2019 heeft zij zich teruggetrokken uit de vennootschap. De heer Thomason
heeft het bestuur overgenomen. De vennootschap is toen gaan inzetten op
het w erven van nieuw personeel. Volgens de directie is er middels een
herfinanciering / lening begin 2019 getracht geld beschikbaar te krijgen (en
lopende kosten te drukken) om meer in personeel te kunnen investeren.
Het bleek evenw el lastig om voldoende geschoold personeel aan te trekken.
Volgens de directie had dat er (onder meer) mee te maken dat andere –
grotere – kraamzorgbedrijven een salaris bieden dat hoger ligt dan het salaris
dat op basis van de cao w ordt voorgeschreven. Daarmee kon de vennootschap
niet concurreren. Daarvoor w as het bedrijf te klein. Dit had bijvoorbeeld ook tot
gevolg dat leerlingen na afronding van hun opleiding elders aan de slag
gingen.
Uiteindelijk ontstond er een onhoudbare situatie. De directie heeft nog gezocht
naar een overnamekandidaat, maar de schulden (lening) van de vennootschap
bemoeilijkten dat. Op termijn zou de zorg niet gew aarborgd kunnen w orden en
besloten w erd de activiteiten te staken. Getracht is toen om het personeel
elders onder te brengen als ZZP’er of in dienst bij andere kraamzorgbedrijven,
maar dat stuitte volgens de directie op w eerstand bij het personeel. Toen het
faillissement w erd aangevraagd heeft de directie zich daarom niet tegen de
uitspraak daarvan verzet.

19-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

19-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

19-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-11-2019

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een beperkte kantoorinventaris en een beperkte voorraad
baby-artikelen/verzorgingsproducten.

19-12-2019
1

De beperkte inventaris en voorraad vertegenw oordigden w einig w aarde en
zijn in overleg met de pandhouder onderhands verkocht voor een netto bedrag
van € 450. De pandhouder heeft een boedelbijdrage van netto € 120 betaald
aan de boedel.

19-03-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
De inventaris w as niet opgeslagen op de bodem van de failliet.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

19-03-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per datum faillissement w as er sprake van een debiteurenpost, maar de
exacte omvang daarvan w as lange tijd niet goed te achterhalen, omdat de
bank eerst recent inzicht heeft verschaft in de mutaties op de bankrekening.
Eén en ander zal op de korte termijn nader w orden uitgezocht.

19-03-2020
2

De debiteuren zijn nader in kaart gebracht. Vanw ege de privacy gevoelige
gegevens is met de pandhouder overeengekomen dat de boedel de
debiteuren aanschrijft tegen een boedelbijdrage van 10% van de opbrengst
met een minimum van € 650 excl. BTW .

18-06-2020
3

Inmiddels is een bedrag van € 3.586,32 betaald. Een verzekeraar w eigert een
gedeclareerd bedrag uit te keren, omdat de verzekerde aldaar niet langer
verzekerd w as.

17-09-2020
4

Gestreefd w ordt de debiteurenincasso aankomende verslagperiode af te
ronden en af te rekenen met de pandhouder.

17-03-2021
6

De debiteurenincasso is nog niet volledig afgerond. W el is er een
(tussentijdse) afrekening ten behoeve van de pandhouder opgesteld. Het
bedrag zal binnenkort w orden uitbetaald aan de pandhouder.

17-06-2021
7

Afgelopen verslagperiode is er nog een betaling van een debiteur ontvangen
en heeft er een afrekening plaatsgevonden met de pandhouder.

17-09-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

19-12-2019
1

ABN Amro Bank heeft een vordering, maar deze is nog niet ter verificatie
ingediend. Daarnaast heeft New 10 een vordering van € 91.157,10.

Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels heeft ABN AMRO Bank NV een vordering ingediend ad € 10.364,11.

5.2 Leasecontracten

19-03-2020
2

5.2 Leasecontracten
Er w erden diverse auto's geleased. De lease-overeenkomsten zijn door de
lease-maatschappij ontbonden en de lease-auto's zijn ingeleverd.

19-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
New 10 heeft pandrechten op de voorraad, de inventaris en vorderingen.

19-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Mogelijk zal er in overleg met New 10 een onderhandse verkoop van de activa
via de boedel plaatsvinden.

19-12-2019
1

Zie onder 3.3

19-03-2020
2

Zie onder 4.1

18-06-2020
3

De boedel heeft de incasso van de vorderingen op verzekeraars, inleners en
patiënten ter hand genomen ten behoeve van de pandhouder vanw ege
privacygevoelige gegevens.

17-06-2021
7

Ten aanzien van overige verpande vorderingen geldt het volgende: De curator
meent dat er vorderingen bestaan uit hoofde van rekeningcourantverhoudingen op de uiteindelijk bestuurders van de vennootschap en
een eenmanszaak van een van deze bestuurders. De boedel heeft de
(gemachtigde van de) pandhouder hierover in een eerder stadium
geïnformeerd en inmiddels een redelijke termijn gesteld ex art. 58 Fw om de
vordering te incasseren.
De in het vorige verslag vermelde termijn is verstreken. De curator zal de
verdere incasso zelf ter hand nemen.

17-09-2021
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Op locatie van het voormalige gehuurde pand te Huizen zijn de eigendommen
van Omega en van derden in kaart gebracht en uitgezocht. Van
eigendomsvoorbehoud is daarbij niet gebleken, w el van huur en van
eigendommen van derden die niet in gebruik bij Omega zijn of w aren, maar
tussen de zaken van Omega w aren opgeslagen.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet of doorgestart. De meeste cliënten w aren in
het zicht van het faillissement al elders ondergebracht. Daags na het
faillissement is de zorg van de resterende cliënten overgedragen aan een
ander kraamzorgbedrijf dat continuering van de zorg kon garanderen. De
financiële afw ikkeling ter zake moet nog plaatsvinden.

19-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een boekhouding.

19-12-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is (tijdig) op 27 februari 2019 gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

19-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

19-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort door inbreng van het reeds bestaande
kraamzorgbedrijf Omega Kraamzorg, w elke voor de oprichting van de
vennootschap in de vorm van een VOF w erd gedreven.

19-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-12-2019
1

In onderzoek

Toelichting

17-09-2020
4

De administratie en de gang van zaken rondom het faillissement zijn in
onderzoek. De curator heeft nog enige vragen over het gevoerde beleid en
enkele financiële kw esties. Aankomende verslagperiode vindt er een
bespreking plaats met het bestuur.

Toelichting

17-12-2020
5

Het onderzoek is nog niet afgerond. Het gesprek met het bestuur kon door
omstandigheden geen doorgang vinden en zal op een later moment alsnog
w orden gevoerd.

Toelichting

17-03-2021
6

Nog in onderzoek. Afgelopen verslagperiode heeft er een gesprek
plaatsgevonden met het bestuur, onder meer over bepaalde geldstromen,
samenw erkingsverbanden en schulden. Het bestuur lijkt een aantal
standpunten in te w illen nemen, die strijdig zijn met de informatie opgenomen
in de jaarrekening. Afgesproken is dat het bestuur een en ander nader
uitzoekt en op de korte termijn zal er een vervolgbespreking plaatsvinden.

Toelichting
Er heeft een vervolgbespreking plaatsgevonden, voornamelijk over de
rekening-courantboekingen die in de administratie van 2019 nog zouden
moeten w orden verw erkt en die de boekhouder inzichtelijk heeft gemaakt. De
curator meent dat er nog een rekening-courantschuld bestaat van de
uiteindelijk bestuurders, terw ijl uit de bijgew erkte rekening-courant het
tegenovergestelde volgt. Naar de mening van de curator zijn er enkele
mutaties ten onrechte in de rekening-courant met de uiteindelijk bestuurders
in plaats van die van de holding geboekt. De curator heeft de pandhouder van
de vorderingen en van haar bevindingen op de hoogte gesteld en stelt de
pandhouder in de gelegenheid de vordering te innen binnen een redelijke
termijn (zie onder 5.4).

17-06-2021
7

Toelichting

17-09-2021
8

De termijn ex art. 58 Fw is verstreken zonder dat de pandhouder tot incasso is
overgegaan. De curator is ermee bekend dat de directie nog in gesprek zou
gaan met de boekhouder over het geschil van inzicht dat is ontstaan over de
juistheid van de geboekte mutaties in rekening-courant. Terzake heeft de
curator (nog) geen terugkoppeling ontvangen. Vooralsnog heeft de curator
geen reden van het standpunt te w ijzigen dat de rekening-courant onjuist is
bijgew erkt en er derhalve per saldo nog een vordering bestaat op de directie.
De curator is dan ook voornemens de verdere incasso ter hand te nemen.

Toelichting

16-12-2021
9

Afgelopen verslagperiode zijn er nog stukken doorgestuurd door de directie
van de boekhouder. De curator ziet geen aanleiding haar standpunt te
w ijzigen en zal overgaan tot incasso. De eerste maatregelen daartoe zijn
reeds genomen.

Toelichting

15-03-2022
10

Er is een incassoprocedure aanhangig gemaakt jegens de uiteindelijk
bestuurders. Zie voorts onder 9.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

19-12-2019
1

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

19-12-2019
1

Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.

Toelichting

18-06-2020
3

Salaris curator: p.m.
UW V: € 48.432,19

Toelichting

16-12-2021
9

Salaris curator: p.m.
UW V: € 51.876,84

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.576,00

19-12-2019
1

Toelichting
Ter zake van LH

€ 34.188,00

19-03-2020
2

Toelichting
Ter zake van LH

€ 33.652,00

16-12-2021
9

Toelichting
Ter zake van LH
De hoogte van de vordering is gew ijzigd door een verrekening van de
belastingdienst.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-12-2019
1

p.m.

€ 41.020,34

18-06-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

19-12-2019
1

10

19-03-2020
2

11

18-06-2020
3

12

17-09-2020
4

13

16-12-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 108.393,70

19-12-2019
1

€ 125.355,08

19-03-2020
2

€ 129.247,16

18-06-2020
3

€ 172.676,03

17-09-2020
4

€ 185.140,48

16-12-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend, maar de vooruitzichten voor het personeel zijn somber.

19-12-2019
1

Nog niet bekend, maar de vooruitzichten voor de crediteuren zijn somber.

19-03-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is een incassoprocedure aanhangig gemaakt jegens de uiteindelijk
bestuurders in verband met de openstaande rekening-courantschuld.

15-03-2022
10

9.2 Aard procedures
Incassoprocedure bij de rechtbank (bodemprocedure in eerste aanleg).

15-03-2022
10

9.3 Stand procedures
De dagvaarding is uitgebracht. De zaak staat deze w eek voor antw oord.

15-03-2022
10

Afgelopen verslagperiode heeft de w ederpartij geantw oord en een eis in
reconventie ingesteld. De curator is vervolgens in de gelegenheid gesteld
schriftelijk te reageren op de eis in reconventie.

15-06-2022
11

De (nieuw e) verw eren en de tegeneis van de w ederpartij noopten tot nader
onderzoek van de administratie en het consulteren van overige betrokkenen.
De procedure heeft daardoor het karakter van een eenvoudige
incassoprocedure verloren en meer tijd in beslag genomen dan vooraf w as
ingeschat.
Het resultaat van het aanvullend onderzoek w as dat de curator de verw eren
en tegeneis gekunsteld en onterecht meende en om de rechten van de
boedel veilig te stellen is er toen beslag gelegd.
Eind mei heeft er vervolgens een comparitie plaatsgevonden. Op de
zittingsdag is er een schikking getroffen w elke in een proces-verbaal is
vastgelegd door de rechter. De w ederpartij heeft zich gecommitteerd een
bedrag van in totaal € 82.000 aan de boedel te voldoen, w aarvan een
bedrag van € 10.000 ineens en het resterende deel in 36 maandelijkse
termijnen van € 2.000. Het bedrag van € 10.000 is inmiddels ontvangen.

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Gebruikelijke w erkzaamheden in het faillissement, zoals een nadere
inventarisatie van de crediteuren, onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement en rechtmatighedenonderzoek.

19-12-2019
1

Gebruikelijke w erkzaamheden in het faillissement, zoals een nadere
inventarisatie van de crediteuren, onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement, rechtmatighedenonderzoek en incasso debiteuren.

18-06-2020
3

W erkzaamheden met betrekking tot de incasso van de rekeningcourantvorderingen.

17-09-2021
8

De incassow erkzaamheden w orden voortgezet.

16-12-2021
9

Voortzetting incassoprocedure.

15-03-2022
10

Monitoren naleving schikking (zie 9.3).

15-06-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-12-2019
1

Gelet op de getroffen betalingsregeling (zie 9.3) zal de afw ikkeling in principe
nog ruim drie jaar in beslag nemen, tenzij er eerder w ordt afgelost.

15-06-2022
11

10.3 Indiening volgend verslag
15-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-06-2022
11

