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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stepw ork Transgenderzorg B.V.

04-11-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Stepw ork Transgenderzorg B.V. (hierna Stepw ork)
statutair gevestigd te Veendam, kantoorhoudende aan de Kaap Hoorn 10
(9642 AT).

04-11-2021
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Activiteiten onderneming
Stepw ork is een zorginstelling die zich richt op maatschappelijke ondersteuning
op het gebied van transgenderzorg, verslavingsbeleid en transgenderbeleid.
Stepw ork behandelt cliënten met psychische klachten en geestelijke
gezondheidsproblemen, zow el bij kinderen als volw assenen. De organisatie
heeft voorts vestigingen in Amersfoort en Assen en heeft daarnaast een
flexlocatie in Rotterdam.

04-11-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
10

04-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-11-2021
1

Verslagperiode
van
21-9-2021

04-11-2021
1

t/m
31-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

183 uur 6 min

2

215 uur 18 min

3

78 uur 24 min

totaal

476 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stepw ork is opgericht bij akte van 21 juli 2017 en is gevestigd te Veendam.
Hoew el ook het bezoekadres volgens het handelsregister gelegen is te
Veendam, functioneerde de locatie te Assen aan de Overcingellaan 13C als
hoofdvestiging. De bestuurders en aandeelhouders van Stepw ork zijn de heer
L.W . Dijksma-Rieske en de heer T.J. Rieske-Dijskma.

04-11-2021
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1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Nog in onderzoek.

04-11-2021
1

1.4 Huur
De bedrijfslocaties in Assen en Amersfoort w orden gehuurd door Stepw ork. De
huur met betrekking tot deze locaties is momenteel nog niet opgezegd. De
locatie in Rotterdam w erd gehuurd op basis van ‘flexhuur’, dit betrof dus geen
doorlopend huurcontract.

04-11-2021
1

De huurovereenkomsten met betrekking tot de panden te Assen en Amersfoort
zijn inmiddels opgezegd en de locaties zijn opgeleverd aan de verhuurders
(Verslag 2).

11-02-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Stepw ork verleende zorg ten behoeve van cliënten. Doordat de
zorgverzekeraars de betalingsovereenkomst hebben ingetrokken, diende
Stepw ork de declaraties rechtstreeks bij de cliënten te incasseren. Stepw ork is
er niet in geslaagd om deze declaraties op orde te krijgen. De bestuurders
hebben in dit verband te kennen gegeven dat zij er tegenaan liepen dat veel
cliënten niet in staat w aren te betalen. Tevens w as het een probleem dat er,
door het w egvallen van de betalingsovereenkomsten, pas achteraf na het
afsluiten van een dossier of op jaarlijkse basis kon w orden gedeclareerd. Dit
ging ten koste van de liquiditeit van Stepw ork.

04-11-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-9-2021

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers van de failliete vennootschap zijn ontslagen op 27 september
2021 in een gezamenlijke bijeenkomst tussen de curator, het personeel en het
UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

04-11-2021
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Stepw ork beschikt over een inventaris op de locaties te Assen en Amersfoort.
In de komende verslagperiode zal de curator de w aarde van deze inventaris
laten taxeren en verkopen.

04-11-2021
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De getaxeerde inventaris is inmiddels met toestemming van de rechtercommissaris door de curator verkocht. De inventaris in het huurpand te
Amersfoort is verkocht voor € 3.245 euro exclusief btw aan de verhuurder van
het pand. Hierdoor zijn er geen verkoopkosten gemaakt. Dit bedrag staat
inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening. De inventaris in het huurpand
te Assen bleek lastiger te verkopen. De verhuurder heeft te kennen gegeven
geen interesse te hebben in de inventaris, inhoudende dat de inventaris voor
de oplevering van het huurpand verw ijderd moest w orden. Bij navraag is
gebleken dat de daarmee gemoeid gaande veiling- en ontruimingskosten de
vermoedelijke opbrengst zouden evenaren zo niet overstijgen. De curator is
daarom in overleg getreden met de veilingmeester en aan haar voorgesteld de
inventaris van de boedel over te nemen. Naar aanleiding van dit overleg zijn
de curator en de veilingmeester tot overeenstemming gekomen dat de
inventaris w ordt gekocht door een aan de veilingmeester gelieerde
onderneming voor € 1.000 exclusief btw , w aarna de inventaris voor rekening
en risico van de veilingmeester zullen w orden geveild. Afgesproken is dat, in
het geval de bruto-opbrengst uiteindelijk meer mocht bedragen dan € 3.500,
het meerdere 50/50 met de boedel zal w orden gedeeld. De eerste termijn van
€ 1.000 staat inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening. De uiteindelijke
veilingopbrengst is momenteel nog niet bekend. Deze zal naar verw achting de
komende verslagperiode volgen (verslag 2).

11-02-2022
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De uiteindelijke veilingprijs bedroeg € 5.423,00. Op basis van de voornoemde
nacalculatie heeft de boedel nog recht op een bedrag van € 961,50 exclusief
btw . Voornoemd bedrag inclusief de btw is inmiddels ontvangen op de
boedelrekening (verslag 3).

11-05-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De schuld aan de fiscus w aarvoor het bodemvoorrecht geldt bedraagt circa €
475.000 in het faillissement van Stepw ork Transgenderzorg B.V. en € 125.000
in het faillissement van Stepw ork W MO B.V. Alle aangetroffen roerende zaken
kw alificeren als bodemzaken w aarop het bodemvoorrecht van de fiscus rust.
De curator heeft daarom aanspraak gemaakt op de opbrengst (verslag 2).

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

11-02-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Nog in onderzoek.

04-11-2021
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De curator heeft een debiteurenlijst ontvangen. Op deze lijst ontbreekt echter
nog enige informatie. Ook is de lijst nog niet up-to-date zodat ook nog melding
w ordt gemaakt van debiteuren die (mogelijk) al w el betaald hebben. Alle
benodigde informatie zou moeten blijken uit het Elektronisch Patiënten Dossier
(EPD). Ook het onderhanden w erk is op dit moment nog niet overzichtelijk.
Hiervoor dienen er nog een aantal handelingen verricht te w orden. De curator
heeft inmiddels een afspraak met de bestuurders om een en ander inzichtelijk
te krijgen (verslag 2).

11-02-2022
2

De curator heeft inmiddels inzage in de onderhandenw erk- en
debiteurenpositie. De debiteurenpositie is bijgew erkt tot en met juni 2021.
De curator zal daarom in de komende verslagperiode de debiteurenpositie
actualiseren. Het betreft een groot aantal debiteuren. De curator zal zich
daarom beraden over de w ijze van incasso (verslag 3).

11-05-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 98.830,75

04-11-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank bedraagt € 98.830,75.

5.2 Leasecontracten
De leasecontracten zijn reeds opgezegd.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-11-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Om de zorg voor de cliënten te w aarborgen, hebben de w erknemers de
w erkzaamheden voortgezet tot 1 november jl.

04-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten zijn per 1 november jl. overgedragen aan Genderhealthcare B.V.
Genderheatlhcare
B.V. is de doorstartende partij en heeft een deel van het personeelsbestand
overgenomen.

04-11-2021
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

04-11-2021
1

Toelichting
Voor de immateriële activa is een bedrag overeengekomen van € 25.000, te
betalen in drie termijnen. Een initiële termijn van € 10.000, reeds ontvangen
op de boedelrekening, en drie opvolgende termijnen van € 5.000, te betalen
op 1 december 2021, 1 januari 2022 en 1 februari 2022.

Toelichting
De laatste termijn is inmiddels ontvangen op de boedelrekening (verslag 2).

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

11-02-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zal nader w orden onderzocht.

04-11-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is 9 dagen te laat gedeponeerd.

04-11-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-11-2021
1

Zal nader w orden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zal nader w orden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

04-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
Realiseren soepele doorstart
Inventariseren schuldenlast/debiteurensaldo
Onderzoek administratie
Onderzoek rechtmatigheid
Afw ikkeling

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

04-11-2021
1

