
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Barnehage Maaspoort B.V. 26-04-2019
 1

statutair gevestigd en feitelijk zaakdoende te 's-Hertogenbosch, aan het 
adres Zilverahorn 29,
kantoorhoudende te (4537 AK) Terneuzen, aan het adres Axelsestraat 38,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71882561.

26-04-2019
 1

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 26-04-2019
 1

De B.V. is opgericht op 13 juni 2018, dus er is nog geen jaarrekening 
vastgesteld. De volledige administratie wordt z.s.m. aangeleverd. Er is sprake 
van een omzet van gemiddeld tussen de EUR 40.000,- en EUR 50.000,- per 
maand. 

26-04-2019
 1

Verslagnummer 1
Datum verslag 26-04-2019
Insolventienummer F.01/19/95
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000098706:F001
Datum uitspraak 26-03-2019

R-C mr. S.J.O. de Vries
Curator mr H.J. School



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

16 26-04-2019
 1

Boedelsaldo
€ 28.662,66

26-04-2019
 1

van
26-3-2019

t/m
26-4-2019

26-04-2019
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 51,20 uur

totaal 51,20 uur

In totaal is er door de curator en zijn kantoorgenoten 51:12 uren besteed in 
dit faillissement.

26-04-2019
 1

1. Inventarisatie

Barnehage Maaspoort B.V. is opgericht op 13 juni 2018. Daarvoor werd het 
kinderdagverblijf geëxploiteerd in een eenmanszaak van de (indirect) 
bestuurder van failliet.

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Cathlena Holding B.V. Enig aandeelhouder en 
bestuurder van Cathlena Holding B.V. is mevrouw H.A. Hamelink.

26-04-2019
 1

Er is tot heden niet gebleken van lopende procedures. 26-04-2019
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verzekeringen worden zover als mogelijk en nodig beëindigd. 26-04-2019
 1

Voor de buitenschoolse opvang werd een pand gehuurd van de Gemeente 's-
Hertogenbosch. Vanwege huurachterstand is de huurovereenkomst vlak voor 
faillissement beëindigd en is er tot ontruiming en oplevering overgegaan. 

Voor de kinderopvang huurde de eenmanszaak het pand aan het adres 
Zilverahorn 29 te 's-Hertogenbosch. De verhuurder is destijds niet akkoord 
gegaan met inbreng in de nieuwe B.V., zodat de eenmanszaak (die circa zes 
maanden geleden is uitgeschreven uit het Handelsregister) nog altijd huurder 
is. De doorstarter heeft nieuwe afspraken gemaakt met de verhuurder. 

26-04-2019
 1



1.5 Oorzaak faillissement

In november 2014 is de (indirect) bestuurder van failliet gestart met de 
exploitatie van een kinderopvang en buitenschoolse opvang, vanuit haar 
eenmanszaak. Het gaat om volledig flexibele opvang met afrekening achteraf 
op basis van daadwerkelijk afgenomen zelf in te plannen uren. Dit is een vrij 
zeldzaam concept is en het is een uitdaging om dit rendabel te maken. Vooral 
ouders met onregelmatige werktijden zijn klant.

Op advies van de accountant is medio 2018 een B.V. structuur in het leven 
geroepen. De inbreng van de eenmanszaak in de werkmaatschappij is echter 
niet volledig correct verlopen. Belangrijke contracten, zoals de financiering 
(crowdfunding) en de huur van het pand te 's-Hertogenbosch, konden niet 
worden overgenomen door de B.V. (omdat toestemming van de wederpartij 
ontbrak), zodat die op naam van de eenmanszaak zijn blijven staan. Ook de 
verplichte inschrijving in het Landelijk Register Kinderdagverblijven, voor de 
screening vanuit de toezichthouder, is op naam van de eenmanszaak blijven 
staan. De B.V. ging, als gebruiker en exploitant van het kinderdagverblijf, wel 
de lopende verplichtingen voldoen.

Omdat de vraag naar opvang toenam, is er vorig jaar een tweede locatie 
betrokken, enkele straten verderop. Daar werd de buitenschoolse opvang in 
ondergebracht. 

Onder andere door afspraken om ontstane schulden in te lopen, was de 
maandelijkse omzet onvoldoende om alle kosten te kunnen voldoen. 
Daardoor werd de schuldenlast alleen maar groter. Onder andere de 
belastingschuld liep maandelijks op. Om het tij te kunnen keren is meermaals 
overgegaan tot verhoging van de uurprijs en was men genoodzaakt kritisch 
naar de omvang van het personeelsbestand te kijken. Vervolgens werd de 
onderneming ook geconfronteerd met arbeidsongeschiktheid, onder andere 
van de bestuurder.  

Vlak voor het uitgesproken faillissement ontdekte de Gemeente 
(toezichthouder) dat de inschrijving in het landelijk register niet (meer) 
correct was en heeft zij een voornemen tot uitschrijving uitgevaardigd. Dat 
zou sow ieso betekenen dat de kinderopvang niet meer mocht worden 
uitgevoerd. Met de buitenschoolse opvang was op dat moment al gestopt, 
omdat de tweede locatie moest worden ontruimd vanwege huurachterstand. 

Door bovenstaande omstandigheden was het faillissement onontkoombaar 
geworden.

26-04-2019
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
16

26-04-2019
 1

Personeelsleden
31

26-04-2019
 1

Datum Aantal Toelichting

27-3-2019 16

totaal 16

Het traject met UWV inzake de loongarantieregeling is opgestart. De curator 
leverde informatie aan en wacht de indiening van de vordering van UWV af.

26-04-2019
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

kantoor- en bedrijfsinventaris € 17.500,00

totaal € 17.500,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

Er is sprake van een beperkte kantoorinventaris en van bedrijfsinventaris 
(meubels kinderdagverblijf). Een gedeelte van de inventaris valt onder de 
nog lopende huurkoopovereenkomst met de verhuurder. Er moesten nog zes 
termijnen worden voldaan om eigendom te verwerven. De doorstarter 
betaalt EUR 17.500,- voor overname inventaris en voor overname rechten en 
verplichtingen uit de huurkoopovereenkomst met de verhuurder.

26-04-2019
 1

Van toepassing. 26-04-2019
 1

De curator heeft de verkoopmogelijkheden onderzocht en uiteindelijk een 
koopovereenkomst gesloten.

26-04-2019
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill € 7.500,00

totaal € 7.500,00 € 0,00

Het gaat hierbij om de lopende contracten (118 kinderen) en, desgewenst, 
de handelsnaam, website, telefoonnummers, etc.

26-04-2019
 1

De curator heeft de verkoopmogelijkheden onderzocht en uiteindelijk een 
koopovereenkomst gesloten.

26-04-2019
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Openstaande bedragen i.v.m. verzorgde opvang.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

De exacte debiteurenstand wordt nog in kaart gebracht. Hierbij heeft te 
gelden dat diverse automatisch geïncasseerde bedragen rondom uitspraak 
faillissement zijn gestorneerd. In sommige gevallen dient ook de factuur te 
worden aangepast op daadwerkelijk verzorgde opvang. In samenspraak met 
de bestuurder wordt dit opgepakt.

Daarnaast is er sprake van intercompanyvorderingen, onder andere vanwege 
de negatieve waarde van de ingebrachte eenmanszaak. De curator 
onderzoekt de hoogte en verhaalbaarheid. 

26-04-2019
 1

Zie 'toelichting debiteuren'. 26-04-2019
 1

5. Bank/Zekerheden

Er is sprake van een bankrekening bij ING zonder krediet of mogelijkheid om 
rood te staan.

26-04-2019
 1

N.v.t. 26-04-2019
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Door de eenmanszaak is EUR 109.300,- geleend via crowdfunding. Daarbij 
zijn ook zekerheden verstrekt door de eenmanszaak op haar huidige en 
toekomstige inventaris en vorderingen. 

De failliete B.V. heeft geen zekerheden verstrekt. Voor zover het pandrecht 
van de eenmanszaak nog zou rusten op de in de B.V. ingebrachte inventaris, 
geldt dat de fiscus bevoorrecht is op deze inventaris uit hoofde van haar 
bodemvoorrecht.

26-04-2019
 1

N.v.t. 26-04-2019
 1

Tot heden is geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 26-04-2019
 1

Tot heden is geen beroep gedaan op retentierechten. 26-04-2019
 1

Tot heden is geen beroep gedaan op reclamerechten. 26-04-2019
 1

N.v.t.
26-04-2019

 1

De crowdfunding organisatie is uitgenodigd haar vordering in te dienen. 26-04-2019
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er is nog tot 29 maart jl. kinderopvang geboden, om alle betrokkenen op een 
enigszins fatsoenlijke w ijze in staat te stellen voorbereidingen en 
maatregelen te treffen. Daarna was overigens de inschrijving in het landelijk 
register beëindigd, zodat de opvang per definitie niet meer mocht worden 
aangeboden.

26-04-2019
 1

Betaling vond altijd plaats op basis van afrekening achteraf. Echter, op de 
dag voor de behandeling van het faillissementsverzoek is de laatste week 
alvast vooruit gefactureerd. Omdat deze facturen deels niet meer 
waargemaakt konden worden (vanwege de sluiting van de buitenschoolse 
opvang), moet de eindafrekening nog worden opgemaakt. In ieder geval zijn 
geen (nieuwe) kosten gemaakt voor de opvang na faillissement.

26-04-2019
 1

Doorstarten onderneming

De curator heeft, onder grote tijdsdruk, de verkoopmogelijkheden onderzocht 
en heeft de inventaris en goodwill verkocht. Als de andere betrokken partijen 
groen licht geven, kan de kinderopvang weer open.

26-04-2019
 1

Niet alleen is een verkoopopbrengst gerealiseerd, maar ook is sprake van 
beperking van boedelschulden (zoals personeel en huur). Vanwege het 
karakter van de aangeboden opvang is overstappen voor veel gezinnen 
onmogelijk, zodat ook een maatschappelijk doel gediend is met deze 
doorstart.

26-04-2019
 1

€ 25.000,00

Zie "activa".

26-04-2019
 1

N.v.t.
26-04-2019

 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. De curator heeft nog niet alle administratie ontvangen. 26-04-2019
 1

De B.V. is opgericht op 13 juni 2018, zodat er nog geen plicht tot depot van 
een jaarrekening bestond.

26-04-2019
 1

N.v.t. 26-04-2019
 1

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 60,-. 26-04-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

26-04-2019
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

26-04-2019
 1

Nadat de gehele administratie zal zijn ontvangen, maakt de curator een 
aanvang met het rechtmatigheidsonderzoek.

26-04-2019
 1



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

8. Crediteuren

Nog niet bekend.
26-04-2019

 1

€ 64.696,00 26-04-2019
 1

Nog niet bekend.
26-04-2019

 1

Tot heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.
26-04-2019

 1

7

De crediteuren zijn aangeschreven. Tot heden dienden 7 concurrente 
crediteuren hun vordering in.

26-04-2019
 1

€ 30.905,70 26-04-2019
 1

Nog niet bekend. 26-04-2019
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

Er is niet gebleken van lopende procedures. 26-04-2019
 1

10. Overig

De curator verricht de debiteurenincasso, onderzoekt storneringen en andere 
rekeningmutaties, w ikkelt voor zover nog nodig de doorstart af en maakt een 
aanvang met het rechtmatigheidsonderzoek.

26-04-2019
 1

Nog niet bekend. 26-04-2019
 1

25-10-2019 26-04-2019 
 1

Bijlagen
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