
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Today Zorg B.V. 

Faillissementsnummer  :  15/13/640 F.     

Verslagnummer : 2  

Datum uitspraak  : 12 november 2013      

Curator  : mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris : mr. J. Snitker    

Activiteiten onderneming : dienstverlening in de thuiszorg    

Omzetgegevens : €  59.983,74 (niet geverifieerd) 

Aantal personeel : 8   

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL12 KASA 022.31.85.469  

Saldo Kas Bank : € 13.242,08 (productie 1) 

Verslagperiode  : 10 december 2014 t/m 24 maart 2014  

 

 

Dit verslag is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet 
van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit 
verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit verslag 
dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er 
kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.  
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Op 3 juni 2013 is curanda opgericht. Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal is  
€ 1,-. De enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de heer A. Alsakkal.  
 
1.2 Winst en verlies 
Niet bekend. Er is administratie beschikbaar. Gelet op de korte levensduur van  
curanda (datum oprichting 3 juni 2013 en faillissement 12 november 2013) zijn er  
geen jaarstukken opgemaakt.  
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1.3 Balanstotaal 
Niet bekend. Er is administratie beschikbaar. Gelet op de korte levensduur van  
curanda (datum oprichting 3 juni 2013 en faillissement 12 november 2013) zijn er  
geen jaarstukken opgemaakt.  
 
1.4  Lopende procedures 
Niet bekend geworden.  
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Er zijn geen andere oorzaken bekend geworden dan beschreven in het eerste 
verslag.  
 
2. PERSONEEL 
 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement : volgens opgave van de directie, 8. 
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : niet van toepassing.  
 
2.3 Datum ontslagaanzegging  : 12 november 2013 
 
2.4 Werkzaamheden  
Het ontslag is aangezegd en de intake door het UWV heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Het UWV is (nogmaals) verzocht om opgave te doen van de 
vordering.  
 
3. ACTIVA 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Er is sprake van een beperkte kantoor inventaris.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
De boedel heeft ter zake een koopsom afgesproken met de heer Alsakkal van €  
500,- ex BTW. 
 
Werkzaamheden 
Incasso van de koopsom.  
 
Voorraden / Onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving : Volgens curanda was hiervan geen sprake. 
 
3.10 Verkoopopbrengst  : P.M. 
 
3.11 Boedelbijdrage : N.V.T.  
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Werkzaamheden  
Er is (nog) geen actief aangetroffen waaraan een waarde kan worden toegekend.  
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
In onderzoek. 
 
3.13 Verkoopopbrengst  
P.M. 
 
Werkzaamheden 
Onderzoek en overleg. 
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :  € 59.983,74 
 
4.2  Opbrengst  :  € 13.242,08 
 
Werkzaamheden 
De debiteuren vallen in de boedel.  
 
In verband met de door curanda geleverde zorg aan de inmiddels gefailleerde 
Stichting Thuiszorg Diakonie heeft de boedel de vorderingen ingediend bij de 
curator van deze Stichting. De facturen van curanda voor datum van het 
faillissement van de Stichting Thuiszorg Diakonie zijn geplaatst op de lijst van 
voorlopige erkende concurrente crediteuren. Het is afwachten hoe het faillissement 
van de Stichting Thuiszorg Diakonie zal worden afgewikkeld en of er een uitkering 
kan worden gedaan aan de concurrente crediteuren.  
 
De facturen van curanda voor de werkzaamheden na datum van het faillissement 
van de Stichting Thuiszorg Diakonie zijn inmiddels als boedelvordering voldaan 
door de curator.  
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
Er zijn geen ontwikkelingen naar voren gekomen uit het onderzoek. 
 
 
6. DOORSTART/VOORTZETTEN 
 
 Doorstart 
Volgens opgave van de directie zou de zorg voor de cliënten al voor datum van het  
faillissement zijn voortgezet door een derde partij.  
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Het onderzoek ter zake duurt voort. 
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Er is een beperkte administratie aanwezig. Gelet op het korte bestaan van curanda  
is voldaan aan de boekhoudplicht.   
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN (productie 2) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : - 
 c. verhuurder   : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  : € 2.191,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  2 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 2.031,03 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling   : Nog niet bekend.  
 
Werkzaamheden 
De (bekende) schuldeisers zijn of worden aangeschreven.  
 
9. PROCEDURES 
 
Niet bekend. 
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend. 
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10.2 Plan van aanpak  
De boedel zal overleg voeren met het UWV en de belastingdienst. Voorts zal het  
onderzoek worden afgerond naar de rechtshandelingen voorafgaand aan het  
faillissement. Verder dienen de verrichtingen te worden afgewacht van de curator  
van de Stichting Thuiszorg Diakonie.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 
Zaandam, 24 maart 2014  
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


