Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

4
17-11-2022
F.17/22/1
NL:TZ:0000215207:F001
18-01-2022

mr. H.J. Idzenga
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Algemene gegevens
Naam onderneming
TBT Groep Vof

18-02-2022
1

Gegevens onderneming
Vestigingsadres:
W alperterw ei 41G
8731 CD W ommels

18-02-2022
1

KvK: 52728609

Activiteiten onderneming
TBT Groep Vof exploiteert een flexibele 24-uurs kinderopvang voor kinderen
van 0 tot 13 jaar. De onderneming heeft zeven vestigingen, en een
kantoorlocatie verdeeld over zes plaatsen in Friesland.
De vennoten houden alle aandelen in Theron Holding BV w elke vennootschap
en haar dochterondernemingen eveneens in staat van faillissement zijn
verklaard.
Vanw ege de samenhang van de faillissementen, heeft de rechter-commissaris
toestemming verleend om de faillissementen van TBT Groep VOF, Theron
Holding BV, Gezinsplein BV en Thuis bij Thea BV geconsolideerd af te w ikkelen.

Financiële gegevens

18-02-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020
2019

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zullen in het tw eede verslag w orden aangevuld.

18-02-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
48

18-02-2022
1

Boedelsaldo
€ 56.571,39

18-02-2022
1

€ 418.583,32

17-05-2022
2

€ 422.485,85

17-08-2022
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van

18-02-2022
1

18-1-2022
t/m
11-2-2022
van

17-05-2022
2

12-2-2022
t/m
10-5-2022
van

17-08-2022
3

11-5-2022
t/m
10-8-2022
van

17-11-2022
4

11-8-2022
t/m
10-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

189 uur 36 min

2

171 uur 42 min

3

67 uur 54 min

4

13 uur 6 min

totaal

442 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De bestede uren hadden hoofdzakelijk betrekking op inventarisatie,
w erkzaamheden met betrekking tot het personeel, de tijdelijke voortzetting
van de kinderopvang tot 1 maart 2022 en de doorstart na 28 februari 2022.

18-02-2022
1

Voornamelijk verw erken en veiligstellen debiteurenadministratie, concept
afrekening debiteuren ivm verpanding debiteuren, correspondentie met
verhuurders inzake vorderingen en kw esties met de overnamepartij,
ontruiming van het kantoor.

17-08-2022
3

Voornamelijk verw erking debiteuren, correspondentie met de overnamepartij
en de verhuurders, correspondentie met de crediteuren en de verslaglegging.

17-11-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tot het bestuur van gefailleerde behoren de vennoten de heer R.E. Keuning,
geboren 27-04-1969 en mevrouw T.A.E. Keuning-Jillings, geboren 02-07-1974.

18-02-2022
1

Er is sprake van een groep van vijf vennootschappen.

1.2 Lopende procedures
Een lopende procedure tegen een verhuurder zal nog nader w orden
geïnventariseerd.

18-02-2022
1

1.3 Verzekeringen
Diverse bedrijfsverzekeringen w aaronder inboedel en bedrijfscontinuiteit.

18-02-2022
1

1.4 Huur
Zes kinderopvanglocaties en één kantoorpand.

18-02-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De hoge mate van flexibiliteit in opvangtijden ging ten koste van rendement.
De omzetderving door lockdow ns is de onderneming fataal gew orden.

18-02-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

18-02-2022
1

48

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

18-02-2022
1

48

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-1-2022

48

totaal

48

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag medew erkers, uitzoekw erkzaamheden voor en correspondentie met
UW V in verband met
overname loonbetalingsverplichtingen, correspondentie met w erknemers in
verband met tijdelijke voortzetting van de onderneming tijdens het
faillissement en in verband met de rechten en aanspraken van de w erknemers.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

18-02-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris kinderopvang en kantoor

€ 400.000,00

totaal

€ 400.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de verslagperiode heeft de curator de (kantoor)inventaris in de vestigingen
laten taxeren in het kader van de voorbereiding van een overname.

18-02-2022
1

Zie 6.4

17-05-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst van de inventaris.

18-02-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De activa en goodw ill zijn in de verslagperiode aan meerdere gegadigden te
koop aangeboden.

18-02-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad verzorgingsmiddelen
Voorraad tw eedehands speelgoed en kleding

€ 1,00

totaal

€ 1,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad luiers, voeding, schoonmaakmiddelen en andere materialen voor
dagelijkse verzorging van de kinderen. Geschatte w aarde € 500,-.

18-02-2022
1

zie 6.4

17-05-2022
2

Voorraad verzorgingsmiddelen zie 6.4.

17-08-2022
3

In deze verslagperiode heeft de overnamepartij de kosten voor de ontruiming
van het magazijn (behorend bij het kantoorpand) met zaken ten behoeve van
de exploitatie van de kinderopvang op zich genomen. Met toestemming van de
rechter-commissaris is de inventaris in het magazijn verkocht voor het
symbolische bedrag van € 1,-. De overnamepartij heeft diverse goede doelen
kunnen voorzien van deze materialen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

18-02-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

VW Crafter

€ 1.650,00

€ 165,00

totaal

€ 1.650,00

€ 165,00

Toelichting andere activa
De opbrengst van de VW Crafter moet nog w orden afgerekend met de
pandhouder.

17-05-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, voorbereiding verkoop activa.

18-02-2022
1

zie 6.4

17-05-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Openstaande termijnbedragen ouders

€ 15.000,00

€ 1.400,85

€ 140,01

€ 15.000,00

€ 1.400,85

€ 140,01

afw ikkeling subsidie PSZ
totaal

Toelichting debiteuren
Gebaseerd op het overzicht van openstaande debiteuren per
faillissementsdatum. Het merendeel van de klanten betaalde hun rekeningen
via een incassomachtiging. Na faillissementsdatum zijn veel betalingen
gestorneerd.

18-02-2022
1

Tot en met deze verslagperiode is totaal € 1.400,85 van 4 debiteuren
ontvangen. De opbrengsten vallen onder het pandrecht van een financier. Zie
ook ook 5.3.

17-05-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

18-02-2022
1

Correspondentie debiteuren, deurw aarder en pandhouders.

17-05-2022
2

Correspondentie deurw aarder, verw erking betalingen rekeningen gefailleerde
tijdens exploitatie, opstellen concept afrekening, contact met bestuurder en
gemeente inzake de verantw oording van de subsidie PSZ.

17-08-2022
3

Verw erking betalingen debiteuren op rekeningen gefailleerde tijdens de
exploitatie, correspondentie deurw aarder.

17-11-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 50.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
Betreft een rekening-courantschuld bij Rabobank en een lening bij ABN
Amrobank. De vennootschap is voorts hoofdelijk aansprakelijk voor schulden
van Home Instead Thuisservice Friesland Zuid-W est B.V. jegens Rabobank.

5.2 Leasecontracten

18-02-2022
1

5.2 Leasecontracten
In dit faillissement loopt een leasecontract voor de lease van de printer op het
kantoor.

18-02-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op vorderingen op debiteuren en op de
inventaris, zow el van gefailleerde als van Home Instead Thuisservice Friesland
Zuid-W est B.V.

18-02-2022
1

Na faillissementsdatum zijn meerdere bedragen ontvangen op de
bankrekeningen bij Rabobank en bij ABN AMRO Bank. Een deel van die
ontvangsten betreft pre-faillissementsvorderingen die onder het pandrecht van
de banken vallen. Een deel houdt verband met de na faillissementsdatum
voortgezette exploitatie.

17-05-2022
2

In de verslagperiode is gebleken dat ABN AMRO Bank en New 10 eveneens een
pandrecht hebben op de debiteuren en de inventaris van gefailleerde.
Voor de verpanding van de debiteuren geldt dat alle drie pandhouders een
volmacht hebben namens de pandgever de vorderingen uit bestaande
rechtsverhoudingen aan de pandhouder te verpanden. De pandhouders
hebben verklaard dat zij dagelijks gebruik maken van die volmacht. Deze
samenloop maakt het noodzakelijk om per geïnde vordering vast te stellen w ie
als eerste een pandrecht heeft gevestigd. De curator zal het aan de
gezamenlijke pandhouders over laten om te bepalen hoe de opbrengst van de
verpande vorderingen moet w orden verdeeld.

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

18-02-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-02-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, correspondentie met betrekking tot het vrijgeven van de
rekeningen voor gebruik in de periode van voortzetting van de onderneming
en de afrekening nadien.

18-02-2022
1

Correspondentie pandhouders, veilig stellen administratie, uitzoeken rechten
van individuele pandhouders.

17-05-2022
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten w orden tot 1 maart 2022 met toestemming van de rechtercommissaris voortgezet. De onderneming verzorgt opvang voor zo'n 450
kinderen in zes vestigingen met 48 personeelsleden. De ouders en kinderen
zijn afhankelijk van opvang. De gegadigden hebben enkel belang bij een
kinderopvang die open is en bij behoud van (zoveel mogelijk) personeel. Het
belang bij tijdelijke voortzetting w oog op tegen de risico's die daaraan
verbonden w aren.

18-02-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging volgt. In de verslagperiode is een tussentijdse
afrekening van € 56.394,61 ontvangen. De curator heeft garanties verstrekt
voor betaling van de met de voortzetting gemoeide noodzakelijke kosten.

18-02-2022
1

In de verslagperiode is voor totaalbedrag van € 37.330,14 aan
exploitatiekosten betaald. Met Rabobank en ABN AMRO Bank moet nog w orden
afgerekend. Naar verw achting volgt nog een bate van zo'n € 100.000,-

17-05-2022
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden hadden betrekking op de inventarisatie van de lopende
verplichtingen en de correspondentie met de betrokken partijen, communicatie
met het personeel en de ouders.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

18-02-2022
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft de activa en goodw ill te koop aangeboden aan meer dan 20
gegadigden. De curator heeft diverse biedingen ontvangen. Bij de selectie uit
de biedingen is belang toegekend aan de hoogte van het bod, de continuïteit
op lange termijn en het draagvlak bij de stakeholders (o.a. de scholenkoepel
Palludara).

18-02-2022
1

Na nadere onderhandelingen is een overeenkomst gesloten met Kinderw oud
Kinderopvang B.V. inzake de overname van de inventaris van de
opvanglocaties, zo mogelijk overname van huurovereenkomsten en het onder
vergelijkbare voorw aarden in dienst te nemen van een groot deel van het
personeel.
De overdracht vindt plaats per 1 maart 2022. W erknemers en cliënten zijn
inmiddels geïnformeerd.
De koopsom voor inventaris en goodw ill is vastgesteld op € 400.000,-.
In voornoemde koopsom is ook de opbrengst van de voorraad begrepen.

17-05-2022
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie van gegadigden. Opstellen van verkoopmemorandum en
bijbehorende stukken. Correspondentie met gegadigden en de rechtercommissaris. Het voeren van onderhandelingen en het opstellen van de
koopovereenkomst.

18-02-2022
1

Correspondentie met de overnamepartij en de verhuurders in verband met
de voortzetting van de huurovereenkomst.

17-11-2022
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

18-02-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

18-02-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

18-02-2022
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-02-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Op de (voor schulden van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijke)
vennoten is de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. Onder deze
omstandigheden zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden beperkt tot
onderzoek naar pauliana.

18-02-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In deze verslagperiode heeft de curator een discussie gevoerd met een van de
verhuurders. De kw estie betrof een verschil van mening inzake de verkoop van
de activa op de locatie. De verhuurder nam het standpunt in dat met de
verkoop zaken zijn verkocht die zijn eigendom betroffen. De verhuurder drong
aan op verrekening van de door gefailleerde vooruitbetaalde huurtermijnen
met tegen de w aarde van zaken die naar zijn mening door de curator zijn
verkocht. Daarnaast vorderde de verhuurder een nabetaling voor de
openstaande huurtermijnen. De curator nam het standpunt in dat de rechten
van derden veilig zijn gesteld in de koopovereenkomst met de overnamepartij.
Zaken van derden zijn niet verkocht aan de overnamepartij. Na diverse
correspondentie is de kw estie opgelost. De verhuurder heeft de teveel
ontvangen gelden overgeboekt naar de boedelrekening.

17-08-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend

18-02-2022
1

Toelichting

17-05-2022
2

UW V heeft nog geen vordering ingediend voor de overgenomen
w erknemersverplichtingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 611.883,00

18-02-2022
1

Toelichting
Betreft vorderingen uit loonheffingen.

€ 661.349,00

17-05-2022
2

€ 659.871,00

17-08-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

18-02-2022
1

nog niet bekend

€ 114,39

17-05-2022
2

Toelichting
UW V heeft nog geen vordering ingediend voor de overgenomen
w erknemersverplichtingen.

€ 114,39

17-11-2022
4

Toelichting
Betreft een vordering op grond van de Ziektew et-uitkering.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 719,59
Toelichting
Dit betreft een ingediende vordering overuren van een oud w erknemer voor
het deel dat niet onder de overgenomen loondoorbetalingsverplichting valt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-08-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

18-02-2022
1

Toelichting
Betreft voornamelijk handelscrediteuren.

48

17-05-2022
2

53

17-08-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 198.650,58

18-02-2022
1

€ 197.758,91

17-05-2022
2

€ 209.910,83

17-08-2022
3

€ 324.925,72

17-11-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-02-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie.

17-08-2022
3

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
inning debiteuren.
correspondentie crediteuren.
financiële afw ikkeling voortzetting.
levering activa en goodw ill aan overnamekandidaat.
onderzoek pauliana
Inning debiteuren.

18-02-2022
1

17-05-2022
2

Correspondentie crediteuren.
Financiële afw ikkeling voortzetting.
Onderzoek pauliana.
Ontruiming huurlocaties.
Afw ikkeling huurovereenkomsten.
Inning debiteuren.
Correspondentie met de deurw aarder in de lopende incassozaken.
Afrekening en correspondentie met de pandhouder.
Correspondentie crediteuren.

17-08-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-02-2022
1

Nog niet bekend.

17-05-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2023

17-11-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse, voornamelijk inventarisatie, voortzetting en doorstart

18-02-2022
1

Verkoop activa, leeg opleveren huurlocaties, inning debiteuren.
Afw ikkelen tijdelijke voortzetting en doorstart.

17-05-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

