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Datum: 8 oktober 2016

Personeel gemiddeld aantal:

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
2014: € 1.289.327
2013: € 1.321.725
(nog) niet bekend

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

25 juni – 30 september 2016
12,8 uur
103,6 uur

Algemeen
Gefailleerde is opgericht in 2002 en hield zich bezig met de exploitatie van een twaalftal
peuterspeelzalen in Veenendaal (en omgeving). De aandelen van gefailleerde worden gehouden door
Kwink Holding B.V. van welke vennootschap Skar Groep B.V. de enige aandeelhouder is. Korein Groep
B.V. is enig aandeelhouder van Skar Groep B.V. Middellijk bestuurders van gefailleerde zijn de heren P.A.
Notten en A.L.M. Leeggangers. Binnen de Korein Groep worden tal van kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen geëxploiteerd.
Gefailleerde bood opvang aan 578 kinderen (op datum surseance). Van deze kinderen hebben er 128
een VVE indicatie (voorschoolse- en vroegschoolse educatie). Dat zijn met name kinderen met een taal
(en/of ontwikkelings-)achterstand. De overige 450 kinderen hebben geen indicatie. Gefailleerde had
twee bronnen van inkomsten; ouderbijdrages en overheidssubsidie. De laatstgenoemde bron van
inkomsten was verreweg de omvangrijkste en de belangrijkste. De subsidie werd tot 1 januari jl. nog op
overheidsniveau verstrekt en was locatie-gebonden. Per 1 januari 2016 is dit ingrijpend gewijzigd. De
subsidie wordt vanaf dat moment verstrekt op gemeente niveau. Daarbij komt dat de subsidie niet meer
locatie-geboden is, doch kind-gebonden. De gemeente Veenendaal heeft besloten dat kinderen zonder
VVE-indicatie niet meer voor subsidie in aanmerking zullen komen. Als gevolg van het gewijzigde beleid
heeft gefailleerde haar voornaamste bron van inkomsten verloren en daarmee haar bestaansrecht.
Reden waarom zij reeds ruim voor 1 januari verkrijging van de surseance van betaling heeft verzocht. Op
deze wijze trachtte gefailleerde een ‘zachte landing’ te bewerkstelligen en zou kunnen worden
voorkomen dat kinderen abrupt ‘op straat’ zouden komen te staan. Ook bestond er enige hoop dat de
gemeente haar beleid in de tussentijd zou wijzigen, hetgeen overigens niet is gebeurd. Gedurende de
surseance is de bedrijfsvoering van gefailleerde voortgezet en zijn de peuterspeelzalen opengebleven.
Op 7 december 2015 is de surseance omgezet in faillissement. De onderneming van gefailleerde is ook
vanaf die datum tot de kerstsluiting van de peuterspeelzalen (i.e. t/m 18 december 2015) voortgezet
opdat de peuters nog tot de kerstvakantie naar hun opvang konden. Dit kon kosteloos (lopende kosten
waren vooraf voldaan), maar leverde ook geen opbrengsten voor de boedel op.
Na datum faillissement is met Korein Groep B.V. overeenstemming bereikt over een doorstart van een
gedeelte van de onderneming van gefailleerde, te weten de opvang van VVE kinderen op zes locaties. In
dat verband is de inventaris van acht locaties verkocht aan Korein, alsmede de goodwill en uitstaande

vorderingen. De opbrengst van de goodwill komt ten behoeve van de boedel. De vorderingen en
inventaris zijn verpand, zodat de opbrengst daarvan in principe toe zal komen aan de bank
(boedelbijdrage 10%). Voorzover er een belastingschuld bestaat zal (een deel van) de opbrengst van
inventaris, gelet op artikel 57 lid 3 Fw ten goede van de boedel komen. De bank heeft goedkeuring
verleend voor de voorgenomen transactie.
Aan een verhuurder is daarnaast de inventaris van een negende locatie overgedragen. De inventaris van
de twee andere locaties dient nog verkocht te worden. Op de twaalfde locatie bevonden zich geen
goederen die in eigendom aan gefailleerde toebehoren.
De werknemers van gefailleerde zijn ontslagen ex artikel 40 Fw en de toepasselijke huurovereenkomsten
zijn opgezegd ex artikel 39 Fw.
In de tweede verslagperiode heeft de curator de nog resterende vaste activa in twee locaties van
gefailleerde verkocht. Ook is de administratie van gefailleerde in bezit genomen. Daarnaast zijn diverse
positieve saldi op rekeningen ten name van gefailleerde aangetroffen. De bijbehorende bedragen zijn
overgemaakt op de boedelrekening.
In de derde verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde onderzocht. Daaruit is
gebleken dat gedurende de surseance zonder toestemming van de bewindvoerder enkele betalingen zijn
verricht aan crediteuren. Ook is aan het licht gekomen dat er vorderingen op groepsmaatschappijen
bestaan. De curator tracht de betaalde bedragen terug te vorderen en de intercompany-vorderingen te
incasseren.
In de vierde verslagperiode heeft de curator getracht de bedragen die tijdens de surseance zijn voldaan
aan crediteuren van gefailleerde te incasseren. Het betreft twee bedragen van respectievelijk €
41.859,50 (Gemeente Veenendaal) en € 1.921,90 (Gemeente Utrechtse Heuvelrug). Vooralsnog is dat
niet gelukt. Indien vrijwillige voldoening uitblijft zal de curator de vorderingen in rechte opeisen. Met de
groepsmaatschappijen van gefailleerde is de curator daarnaast in overleg over de openstaande
rekening-courantvorderingen. In het eerstvolgende openbare verslag verwacht de curator hierover
nadere informatie te kunnen verschaffen.
Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van gefailleerde worden gehouden door Kwink Holding B.V. van welke vennootschap
Skar Groep B.V. de enige aandeelhouder is. Korein Groep B.V. is enig aandeelhouder van Skar
Groep B.V. Middellijk bestuurders van gefailleerde zijn de heren P.A. Notten en A.L.M.
Leeggangers. Binnen de Korein Groep worden tal van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
geëxploiteerd.
1.2 Winst en verlies
2014: € 22.607
2014: € 14.406
1.3 Balanstotaal
2014: € 151.517
2013: € 279.636
1.4 Lopende procedures
Vooralsnog is de curator niet bekend met lopende procedures.
1.5 Verzekeringen
Voorzover nodig zullen lopende verzekeringen worden beëindigd, waarbij aanspraak zal worden
gemaakt op restitutie van verzekeringspremies.
1.6 Huur
De huurovereenkomsten van de diverse locaties zijn bij brief van 8 december jl. opgezegd.
1.7 Oorzaak faillissement
Zie onder ‘algemeen’.
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Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
36
Aantal in jaar voor faillissement
36
Datum ontslagaanzegging
8 december 2015.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
In elf van de twaalf locaties is inventaris aangetroffen. De inventaris van negen locaties is
inmiddels verkocht.
In de tweede verslagperiode is ook de resterende inventaris op de laatste twee locaties verkocht
voor bedragen van € € 1.500,- (incl. BTW, Middellaan) en € 726,- (incl. BTW, Prins Bernhardlaan).
Het eerstgenoemde bedrag is nog niet ontvangen op de boedelrekening. De curator ziet erop toe
dat dit in de komende verslagperiode gebeurt.
Verkoopopbrengst
€ 18.000,- (acht locaties)
€ 1.500,- (één locatie, incl. BTW)
€ 1.500,- (incl. BTW)
€ 726,- (incl. BTW)
Boedelbijdrage
10% (indien van toepassing)
Bodemvoorrecht fiscus
Inmiddels heeft de Belastingdienst een vordering van € 41.330,- (LB) ingediend. De opbrengst van
de verkochte inventaris komt (dus) vanwege het bodemvoorrecht van de fiscus ten bate van de
boedel (art. 57 lid 3 Fw).
Werkzaamheden: zie bijlage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Niet van toepassing.
3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
3.9

Werkzaamheden: zie bijlage.
Overige activa
3.12 Beschrijving
De goodwill van gefailleerde, bestaande uit onder meer klantenbestanden, handelsnaam, labels,
concepten en domeinnamen is verkocht aan Korein Groep B.V.
Er zijn positieve saldi op rekeningen ten name van gefailleerde aangetroffen voor een
totaalbedrag van € 43.943,29. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.
3.13 Verkoopopbrengst
€ 19.500,Saldi rekeningen: € 43.943,29
Werkzaamheden: zie bijlage.
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Debiteuren
Omvang debiteuren
De debiteurenportefeuille bedraagt nominaal ongeveer € 10.000,-, doch deze vorderingen
moeten goeddeels als oninbaar worden beschouwd. Het betreft vele (zeer) kleine vorderingen op
klanten uit hoofde van de ouderbijdrage.
Uit het onderzoek van de administratie is gebleken dat gefailleerde enkele vorderingen heeft op
groepsmaatschappijen. De curator tracht deze vorderingen te innen.
Zie onder ‘algemeen’.
Opbrengst
€ 500,Boedelbijdrage
10%
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
ING Bank N.V. heeft uit hoofde van een concern financiering een vordering ingediend van €
435.317,70. Kwink Holding B.V. en Kwink Kinderopvang B.V. zijn medeverbonden voor deze
schuld. De vordering is nog niet genoteerd op de lijst met voorlopig erkende crediteuren.
De vordering van de bank is inmiddels genoteerd op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
Leasecontracten
(nog) niet van toepassing.
Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van ING Bank zijn pandrechten gevestigd op inventaris, voorraad en vorderingen.
Separatistenpositie
De vorderingen en inventaris (van negen locaties) zijn in samenspraak met de pandhouder
onderhands verkocht.
De inventaris op de twee laatste locaties is ook verkocht.
Boedelbijdragen
10%
Eigendomsvoorbehoud
(nog) niet van toepassing.
Reclamerechten
(nog) niet van toepassing.
Retentierechten
(nog) niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
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Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart
Beschrijving
Korein Groep B.V. heeft een deel van de onderneming van gefailleerde voortgezet en in dat kader
de inventaris, uitstaande vorderingen en goodwill van gefailleerde overgenomen.
Verantwoording
Zie onder ‘algemeen’.
Opbrengst
€ 38.000,-.
Boedelbijdrage
10%.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Er zijn delen van de administratie van gefailleerde ontvangen. Op het eerste gezicht lijkt die te
voldoen aan de daaraan gestelde eisen.
In de tweede verslagperiode is de administratie van gefailleerde overhandigd aan de curator. Deze
zal in de komende verslagperiode aan een onderzoek worden onderworpen.
In de derde verslagperiode is de administratie van gefailleerde onderzocht. Deze voldoet aan de
daaraan te stellen eisen. Uit het onderzoek is gebleken dat gedurende de surseance betalingen zijn
verricht aan crediteuren zonder toestemming van de curator. Ook zijn enkele intercompanyvorderingen blootgelegd. De curator tracht de betaalde bedragen terug te vorderen en de intercompany vorderingen te incasseren.
Zie onder ‘algemeen’.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van gefailleerde in de jaren voor datum faillissement zijn steeds tijdig
gedeponeerd.
Goedkeuring verkl. Accountant
(nog) niet bekend.
Op grond van artikel 2:396 lid 7 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting tot controle van
de jaarrekening door een accountant.
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing; eventuele vorderingen zijn verjaard.
Onbehoorlijk bestuur
(nog) niet bekend.
Paulianeus handelen
(nog) niet bekend.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, bestaat er een boedelvordering van
claimsagent terzake crediteurenlijst.nl.
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Ook het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ingediend van € 125.251,57
Preferente vordering van de fiscus
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 41.330,- (Loonheffing november en
december 2015).
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
De preferente vordering van het UWV bedraagt € 9.341,52.
Andere preferente crediteuren
Er zijn de curator geen (andere) preferente crediteuren bekend.
Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben twaalf crediteuren een vordering ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 740.035,09 aan concurrente vorderingen ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode gaat de curator verder met het incasseren van de gedurende de
surseance betaalde bedragen. Ook zal getracht worden de inter-company vorderingen te
incasseren. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.
Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht, 8 oktober 2016

D. Heitman
curator

