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Algemene gegevens
Naam onderneming
24Care Inkoop B.V en 24Care Holding B.V.

06-04-2020
1

Gegevens onderneming
De bestuurder van gefailleerden heeft hoger beroep ingesteld tegen de
faillissementsvonnissen van 4 februari 2020. Het verzoek tot vernietiging van
de vonnissen tot faillietverklaring is door het Hof op 12 maart 2020 afgew ezen.
De faillissementen zijn derhalve in stand gebleven.

06-04-2020
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Activiteiten onderneming
- 24care Inkoop: leveren van medische diensten middels (onder meer) het
verstrekken van medische apparatuur aan patiënten en het leveren van zorg.
- 24Care Holding: holdingactiviteiten

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 3.176.981,00

€ 170.922,00

€ 2.883.415,00

2018

€ 2.739.737,00

€ 82.037,00

€ 3.732.018,00

2019

€ 2.724.634,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

06-04-2020
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Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande cijfers betreffen die van 24Care Inkoop. Van het jaar 2019 heeft
de curator een Kolommenbalans ontvangen t/m de maand september.

06-04-2020
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Van de Holding is een kolommenbalans aangeleverd van het jaar 2019 t/m
september Er w ordt geen omzet in deze entiteit gemaakt. De Holding heeft
drie deelnemingen, 24Care Inkoop B.V., 24 Care B.V. en 24Care Diabetes
Station B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

06-04-2020
1

Toelichting
24Care Inkoop heeft 20 w erknemers. De w erknemers zijn door de curator
ontslagen op 25 februari 2020.

Boedelsaldo
€ 0,00

06-04-2020
1

€ 100.000,00

03-07-2020
2

€ 53.886,69

05-01-2021
4

Toelichting
In de vorige verslagperiode w as het saldo van de boedelrekening gelijk aan
het huidige saldo.

Toelichting
er zijn geen w ijzigingen

Verslagperiode

06-04-2021
5

Verslagperiode
van
4-2-2020

06-04-2020
1

t/m
6-3-2020
van
7-4-2020

03-07-2020
2

t/m
2-7-2020
van
5-10-2020

05-01-2021
4

t/m
4-1-2021
van
5-1-2021

06-04-2021
5

t/m
5-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

73 uur 6 min

2

33 uur 41 min

3

7 uur 53 min

4

7 uur 24 min

5

5 uur 48 min

totaal

127 uur 52 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de bestuurder, de
w erknemers, de pandhouder en crediteuren. Voorts is de curator met name
doende gew eest om inzicht te verkrijgen in de stand van de crediteuren en de
lopende kosten. Daarnaast heeft de curator veelvuldig overleg gehad met de
advocaat van de bestuurder terzake een eventuele doorstart. Kantoorgenoot
van de curator Eijking heeft zich bezig gehouden met het hoger beroep.

06-04-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
24 Inkoop BV:
- opgericht in 2013
- bestuurder is 24Care Holding BV w aarvan bestuurder is Kadima BV w aarvan
bestuurder is I.S.A. Catharis BV w aarvan bestuurder is ISA Holding BV w aarvan
bestuurder is de heer J. W allenburg.
- indirect groot aandeelhouder is Catharsis B.V. w aarvan bestuurder is
mevrouw N. Kok

06-04-2020
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24Care Holding:
- opgericht in 2015
- bestuurder is Kadima BV w aarvan bestuurder is I.S.A. Catharis BV w aarvan
bestuurder is ISA Holding BV w aarvan bestuurder is de heer J. W allenburg.
- indirect groot aandeelhouder is Catharsis B.V. w aarvan bestuurder is
mevrouw N. Kok

1.2 Lopende procedures
niet bekend

06-04-2020
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn volgens de bestuurder voldaan.

06-04-2020
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1.4 Huur
Gefailleerden huren een bedrijfspand. De huur is door de curator opgezegd en
eindigt op 13 juni 2020.

06-04-2020
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De huurovereenkomst is door de doodstarter per faillissementsdatum
overgenomen.

03-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder had het faillissement niet uitgesproken mogen w orden
aangezien er al geruime tijd onderhandelingen lopen met een buitenlandse
financier. Op het moment dat het faillissement w erd uitgesproken zou de
overname van de aandelen op een haar na geveld zijn.
De onderneming kampte w el al enige tijd met liquiditeitsproblemen die
veroorzaakt zouden zijn doordat (met name) ziekenhuizen en verzekeraars
pas heel laat betalen terw ijl er voorafgaand aan behandeltrajecten w el forse
investeringen gedaan moesten w orden.
De belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd omdat de
loonbelastingen al langere tijd niet w erden voldaan.

06-04-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
20

06-04-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-11-2016

20

totaal

20

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator is pas 3 w eken na faillissementsdatum overgegaan tot ontslag van
alle w erknemers van 24Care Inkoop BV. Door de bestuurder is diverse malen
toegezegd dat de lopende kosten, w aaronder de salarissen en
w erkgeverslasten, zouden w orden voldaan of dat voor die kosten zekerheid
zou w orden gesteld. Dat bleek uiteindelijk niet te lukken binnen de door de
curator gestelde termijn, w aardoor de curator zich genoodzaakt zag het
personeel voorafgaande de behandeling van het hoger beroep te ontslaan
teneinde de boedelkosten niet verder te laten oplopen en de inkomsten van
de w erknemers te w aarborgen.

06-04-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
nvt

06-04-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris en medische apparatuur

€ 1,00

totaal

€ 1,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn nauw elijks bedrijfsmiddelen. Het grootste deel van de inventaris is
gehuurd van de verhuurder van het bedrijfspand.

06-04-2020
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De inventaris is aan de doorstarter verkocht voor een bedrag van EUR 1,00.
Zie verder onder punt 3.8 van dit verslag.

03-07-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft op beide vennootschappen in totaal een vordering van EUR
744.620,00. Ongeveer EUR 550.000 betreft een vordering op 24Care Inkoop
terzake loonbelasting en een bedrag van circa EUR 200.000,00 op de Holding
terzake VPB. Er geldt derhalve een bodemrecht voor de fiscus.

06-04-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

medische apparatuur en OHW

€ 1,00

totaal

€ 1,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de balans van 2018 staat een voorraad geactiveerd van circa 186.000,00
Dit zou bestaan uit medische apparatuur die zich bij patiënten bevinden.
Op de balans van 2019 staat een voorraad geactiveerd voor een bedrag van
EUR 786.551. Dit bedrag zou niet correct zijn omdat inmiddels het grootste
deel van de medische apparatuur w ordt geleased. (sale en leaseback). De
benodigde softw are voor de apparatuur zou eigendom zijn van een andere
entiteit uit de 24Care groep.

06-04-2020
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In de kolommenbalans van 2019 (tm sept) staat onderhandenw erk
geactiveerd op de balans voor een bedrag van 3,3 miljoen euro. Er is echter
een voorziening getroffen op het onderhandenw erk voor een bedrag van EUR
1 miljoen euro.
Het onderhandenw erk zou zo hoog zijn gezien het feit dat de meeste
behandeltrajecten langere periode lopen en pas kunnen w orden gefactureerd
nadat de behandelingen zijn afgerond. Daarna gaat er nog een geruime tijd
overheen voordat de ziekenhuizen en/of verzekeraars toestemming geven om
te factureren.
De voorraad en het onderhandenw erk is aan de doorstarter verkocht voor een
bedrag van EUR 1,00. Zie verder onder punt 3.8 van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

03-07-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 100.000,00

totaal

€ 100.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De failliete Holding houdt 100 % van de aandelen van 24Care B.V. en 24Care
Diabetes Station B.V.
Vanuit 24Care B.V. w ordt een deel van de w erkzaamheden van 24Care Inkoop
gefactureerd. Verder w orden er uit voornoemde vennootschappen geen
activiteiten geëxploiteerd. Anders dan de debiteuren in 24Care B.V., bezitten
de vennootschappen geen activa.

06-04-2020
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De curator heeft na de daartoe verkregen toestemming van de rechtercommissaris de gehele activa verkocht aan Kadima B.V., een vennootschap
w aarvaan de heer W allenburg tevens bestuurder is. De inventaris, de
voorraad en de debiteurenportefeuille zijn verpand aan Rabobank. Rabobank
heeft toestemming gegeven om de betreffende activa te verkopen voor in
totaal een bedrag van EUR 3,00. De bank heeft nadere afspraken over het
pandrecht gemaakt met de doorstarter.
De aandelen van 24Care B.V. en 24Care Diabetes Station B.V. zijn verkocht
voor een bedrag van EUR 2,00 aangezien zich in de betreffende
vennootschappen geen activa bevindt. De IE-rechten zijn verkocht voor een
bedrag van EUR 1,00.
De goodw ill is verkocht voor een bedrag van EUR 97.495,00. Daarmee komt de
totale koopsom op in totaal EUR 100.000.00.
Voorts is met de doorstarter overeengekomen dat alle crediteuren van na
faillissementsdatum door de doorstarter w orden betaald. Een groot deel van
de crediteuren van voor faillissementsdatum zijn overigens ook door de
doorstarter betaald.

03-07-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg (advocaat) bestuurder/doorstarter en opstellen activaovereenkomst.

03-07-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteurenportefeuille

€ 500.000,00

€ 1,00

totaal

€ 500.000,00

€ 1,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op de balans van 2019 staat een bedrag van EUR 558.910 aan debiteuren
geactiveerd. Een deel daarvan zou volgens de bestuurder niet kunnen w orden
geincasseerd omdat het deelfacturen zouden betreffen w aarvoor nog
w erkzaamheden moeten w orden verricht.

06-04-2020
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Sinds september 2019 w ordt er overigens aan patiënten gefactureerd uit een
andere entiteit van de 24Care Groep; 24Care B.V. De w erkzaamheden w orden
echter verricht vanuit 24Care Inkoop.
Aan de verzekeraars en de ziekenhuizen w ordt gefactureerd door de Stichting
Cavaris aangezien deze stichting in het bezit is van de vereiste AGB code. De
w erkzaamheden w orden echter verricht vanuit 24Care Inkoop B.V.
De inventaris is aan de doorstarter verkocht voor een bedrag van EUR 1,00.
Zie verder onder punt 3.8 van dit verslag. De debiteuren zijn verpand aan
Rabobank. Het bedrag van EUR 500.000,00 w aarvoor de debiteuren op de
balans staan is niet correct. Een groot deel kan niet w orden geincasseerd
omdat diverse verzekeraars de door gefailleerde ingediende vorderingen
betw isten

03-07-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 675.654,26

06-04-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
24Care Inkoop heeft een krediet bij Rabobank uit hoofde w aarvan een schuld
aan de bank bestaat van EUR 675.654,26.

5.2 Leasecontracten
Er zou 1 leaseauto zijn
Voorts w ordt er medische apparatuur geleased bij BNP Parisbas. De vordering
van BNP bedraagt EUR 149.190,09.

5.3 Beschrijving zekerheden

06-04-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op de debiteuren, inventaris en voorraad. Voor
de schuld van 24Care Inkoop geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor
Kadima B.V., 24Care DiabetesStation B.V. en 24Care B.V.

06-04-2020
1

Darnaast zijn de volgende zekerheden door derden verstrekt:
- een borgstelling ad € 650.000,00 door Stichting IPT Medical Services
- verpanding van vorderingen van Stichting IPT Medical Services.

5.4 Separatistenpositie
De curator is in gesprek met de bank over hoe de zekerheden w orden
uitgew onnen. De bank heeft aangegeven zicht te kunnen vinden in een
eventuele doorstart. Zij zal dan nieuw e afspraken maken over het aflossen
van het krediet met de doorstarter en haar vordering in het faillissement
intrekken. De bank behoudt in dat geval al haar zekerheden en zal zelf
overgaan tot uitw inning.

06-04-2020
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De verpande activa is verkocht met toestemming van Rabobank. De bank
heeft zelf afspraken gemaakt met de doorstarter over haar zekerheidsrechten.

03-07-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend.

06-04-2020
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5.6 Retentierechten
Niet bekend

06-04-2020
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5.7 Reclamerechten
Niet bekend

06-04-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing als er een doorstart gerealiseerd kan w orden.

06-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg en correspondentie Rabobank.

06-04-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is na faillissementsdatum voortgezet in afw achting van het
hoger beroep. De bestuurder heeft aangegeven een doorstart te w illen maken
vanuit een andere entiteit van de groep. Inmiddels is er overeenstemming
tussen de curator en de bestuurder over de hoogte van het bedrag dat voor
de activa betaald dient te w orden en met name voor het gebruik van de
w erkzaamheden van personeel dat is ingezet na faillissementsdatum. Het is de
curator echter nog onduidelijk of het overeengekomen bedrag daadw erkelijk
kan w orden betaald door de doorstarter. De curator zal e.e.a. voorleggen aan
de rechter-commissaris.

06-04-2020
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De gehele activa is verkocht voor een bedrag van EUR 100.000,00. In het
bedrag van de goodw ill zit een deel van de personeelskosten van na
faillissementsdatum verdisconteerd.

03-07-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
De bestuurder dient inzage te geven aan de curator w elke w erkzaamheden er
exact zijn uitgevoerd en voor w elke bedragen er is gedeclareerd.

06-04-2020
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Inmiddels is er overeenstemming met de doorstarter en zijn alle
w erkzaamheden van na faillissementsdatum verdisconteerd in de koopprijs.

03-07-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft daar geen zicht op.

06-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie punt 6.1.

06-04-2020
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
De curator heeft daar geen zicht op.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

06-04-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De door de curator opgevraagde stukken is deels aangeleverd.

06-04-2020
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In de komende verslagperiode zal de curator inventariseren w elke stukken er
nog ontbreken en zal deze bij de bestuurder opvragen.

03-07-2020
2

De curator heeft een aantal stukken bij de bestuurder opgevraagd die hij nog
niet heeft aangeleverd.

06-04-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
24Care Inkoop BV
2017: 21-12-2018
2018: 20-12-2019
2019: nog niet verplicht

06-04-2020
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24Care Holding BV
2017: 21-12-2018
2018: 24-12-2019
2019: nog niet verplicht

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

06-04-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

06-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

06-04-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-04-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
salaris curator: pm
vordering UW V: pm
€ 131.241,00

06-04-2020
1

05-01-2021
4

Toelichting
Inmiddels heeft het UW V haar vorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 744.620,00

06-04-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft op de beide vennootschappen in totaal een vordering van EUR
744.620,00. Ongeveer EUR 550.000 betreft een vordering op 24Care Inkoop
terzake loonbelasting en een bedrag van circa EUR 200.000,00 op de Holding
terzake VPB. Er geldt derhalve een bodemrecht voor de fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
vordering UW V: pm
€ 40.899,00

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-04-2020
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05-01-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

06-04-2020
1

Toelichting
24Care Inkoop B.V. heeft ongeveer 25 concurrente crediteuren. De Holding
heeft er geen.
De crediteuren zijn (nog) niet aangeschreven aangezien de eventuele
doodstarter alle concurrente crediteuren w il voldoen.

Toelichting
Er zijn nog geen crediteuren die vorderingen bij de curator hebben ingediend.
Hoogstw aarschijnlijk is een groot deel van de crediteuren door de doorstarter
betaald.
2

03-07-2020
2

05-01-2021
4

Toelichting
Inmiddels heeft een tw eetal crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.300.000,00

06-04-2020
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Toelichting
24Care Inkoop
De schuldenlast van de 25 crediteuren bedraagt in totaal circa 1,3 miljoen
euro, inclusief de schuld aan Rabobank. Een bedrag van EUR 440.000,00 aan
ISA Catharsis BV w ordt echter niet opgeëist.
Indien de doorstart plaats zal vinden w orden alle concurrente crediteuren door
de doorstarter overgenomen.
Beide failliete vennootschappen hebben daarnaast nog rekening-courantschulden aan de overige vennootschappen uit de Groep.
€ 754,50

05-01-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-04-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie

06-04-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- voortzetten onderhandelingen doorstart
- rechtmatigheidsonderzoek

06-04-2020
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- rechtmatigheidsonderzoek
- afw achten vordering UW V

03-07-2020
2

De curator is aan het inventariseren w elke stappen er zullen w orden genomen
in het onderhavige faillissement en tracht daartoe informatie te vergaren van
diverse partijen.

05-10-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

06-04-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
6-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

06-04-2021
5

