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Algemene gegevens
Naam onderneming
Markant Kinderopvang B.V. en Markant Peuteropvang B.V.

Gegevens onderneming

31-05-2018
1

Gegevens onderneming
Markant Kinderopvang B.V.
Doetinchemsew eg 61A
7007 CB DOETINCHEM
KvK: 55391826

31-05-2018
1

Markant Peuteropvang B.V.
Frida Heilstraat 1
6836 W G ARNHEM
KvK: 58241779
hierna gezamenlijk: "Markant".
Markant hield zich bezig met het verzorgen van kinderopvang vanaf diverse
locaties in de Achterhoek. De curator heeft er voor gekozen gezien de
samenhang van beide vennootschappen, om niet tw ee verslagen maar één
openbaar verslag uit te brengen.
Bij beschikking d.d. 1 mei 2018 is aan de besloten vennootschap Markant
Peuteropvang B.V., mede nader te noemen: “Peuteropvang” en de besloten
vennootschap Markant Kinderopvang B.V. mede nader te noemen:
“Kinderopvang” voorlopige surseance van betaling verleend door de rechtbank
Gelderland. Tot bew indvoerder van deze vennootschappen is mr. V.F.M.
Jongerius benoemd. De bew indvoerder en de (indirect) bestuurder mevrouw
Zw anikken-Van den Bunder zijn in de periode van surseance tot de conclusie
gekomen dat een faillissement onvermijdelijk zou zijn en vervolgens is op
grond van artikel 242 lid 1 sub 5 Fw . het faillissement van beide
vennootschappen aangevraagd. De rechtbank Gelderland heeft op 7 mei 2018
de faillissementen van de vennootschappen uitgesproken.
Markant Peuteropvang B.V exploiteerde op 8 locaties peuteropvang en
Markant Kinderopvang B.V. exploiteerde op 9 locaties kinderopvang.
De curator heeft met stichting Humanitas op 11 mei 2018 een
activaovereenkomst gesloten, w aarbij Humanitas de inventaris en de
immateriële activa (goodw ill) heeft gekocht. Humanitas heeft de intentie
uitgesproken om zo mogelijk per 1 juni 2018 de activiteiten van Markant voort
te zetten.

Activiteiten onderneming
Kinderopvang en peuterspeelszaalw erk.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

31-05-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Markant Kinderopvang B.V.:

31-05-2018
1

2017:
Omzet: € 1.180.981,54
W inst en verlies: -/- € 312.187,87
Balanstotaal: € 613.994,92
2018 (Q1):
Omzet: € 430.149,62
W inst en verlies: € 56.542,61
Balanstotaal: € 613.994,92
Markant Peuteropvang B.V.:
2017:
Omzet: € 739.952,67
W inst en verlies: -/- € 67.701,43
Balanstotaal: € 161.280,04
2018 (Q1):
Omzet: € 109.009,75
W inst en verlies: -/- € 26.262,57
Balanstotaal: € 161.280,04

Gemiddeld aantal personeelsleden
54

31-05-2018
1

Markant Kinderopvang B.V.: 34
Markant Peuteropvang B.V.: 20

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 416.023,65

31-05-2018
1

De curator maakt vooralsnog alleen gebruik van de boedelrekening van
Markant Kinderopvang B.V.

Boedelsaldo
€ 425.869,18

Boedelsaldo
€ 441.548,04
De curator zal in de komende verslagperiode de opbrengst van de activa en
de kosten verdelen, zodat er ook een boedelrekening komt voor Markant
Peuteropvang B.V.

Verslagperiode

24-08-2018
2

16-11-2018
3

Verslagperiode
31-05-2018
1

van
7-5-2018
t/m
30-5-2018

24-08-2018
2

van
31-5-2018
t/m
23-8-2018

16-11-2018
3

van
24-8-2018
t/m
15-11-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

77,00 uur

2

48,95 uur

3

33,35 uur

totaal

159,30 uur

Toelichting bestede uren
De curator heeft vooralsnog de uren geconsolideerd bijgehouden.

31-05-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Markant Kinderopvang B.V. en Markant
Peuteropvang B.V. is Cigno Beheer B.V. Mevrouw M.M. Zw anikken - van den
Bunder is enig aandeelhouder en bestuurder van Cigno Beheer B.V.

31-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
De gemeente Bronckhorst heeft voor datum faillissement een vordering
aanhangig gemaakt tegen Kinderopvang. Deze procedure is op grond van
artikel 29 Fw geschorst.

1.3 Verzekeringen

31-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen beëindigd per datum faillissement,
behoudens de bedrijfsautoverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.
De aansprakelijkheidsverzekering zal w orden beëindigd per 1 juni a.s. De
datum dat Humanitas de activiteiten overneemt en de verzekering bedrijfsauto
zal na verkoop w orden beëindigd.

31-05-2018
1

De curator heeft de verzekering van de bedrijfsauto beeindigd per medio juni
2018 (datum verkoop). Er zal geen restitutie plaatsvinden van de
verzekeringspremie, nu er een premieachterstand w as en de
verzekeringsagent de mogelijke restitutie kan verrekenen.

24-08-2018
2

Nadat de bedrijfsauto eigendom van Markant Kinderopvang B.V. is verkocht
heeft er nog een restitutie plaatsgevonden van € 90,47 ter zake de
autoverzekering.

16-11-2018
3

1.4 Huur
Peuteropvang exploiteert 8 locaties en Kinderopvang exploiteert 9 locaties,
terw ijl Kinderopvang een huurovereenkomst heeft gesloten voor het
hoofdkantoor van Markant. De intentie van Humanitas is om met alle
verhuurders een nieuw e huurovereenkomst aan te gaan per 1 juni a.s. en in
dat geval zal de curator meew erken aan de beëindiging van de
huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden. Indien er geen
huurovereenkomst met Humanitas zal w orden gesloten, zal de curator de
betreffende huurovereenkomst opzeggen.

31-05-2018
1

Humanitas heeft de verplichting op zich genomen om namens de curator de
oplevering van de gehuurde locaties te verrichten. De curator is in afw achting
van de opleveringsrapporten van Humanitas.

24-08-2018
2

De curator heeft een overzicht ontvangen van Humanitas, w aaruit blijkt dat
de gehuurde locaties correct zijn opgeleverd.

16-11-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder w as er al gedurende geruime tijd bij beide
vennootschappen een liquiditeitsprobleem. De bestuurder heeft vanaf eind
2017 gesprekken gevoerd met overnamekandidaten. Dat heeft niet geleid tot
overname van de aandelen van de vennootschappen of een
activaovereenkomst. Doordat in de maand april de lonen en de huur niet meer
kon w orden betaald heeft de bestuurder er voor gekozen om surseance van
betaling te verzoeken van de vennootschappen. Al snel bleek dat in de maand
mei niet aan de lopende verplichtingen (vooral betaling van de lonen en de
vakantiegelden) kon w orden voldaan, w aarna het faillissement van de
vennootschappen is verzocht.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

31-05-2018
1

De curator heeft geconstateerd dat een belangrijke oorzaak van het
faillissement het door de bestuurder aangegeven liquiditeitsprobleem w as.
Het liquiditeitsprobleem is onder meer ontstaan, doordat vooruitbetaalde
subsidies van gemeenten te hoog w aren, w aardoor de subsidievaststelling
achteraf lager uitviel. Tw ee gemeenten hebben vervolgens de door Markant
te restitueren bedragen verrekend met een voorschot subsidie voor het
volgende jaar. Markant had geen buffer om dit op te vangen, terw ijl een
externe financiering niet tot de mogelijkheden behoorde zeker nu de
bedrijfsvoering verliesgevend w as.

16-11-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
31-05-2018
1

Personeelsleden
54
Markant Kinderopvang B.V.: 34
Markant Peuteropvang B.V.: 20

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
31-05-2018
1

Personeelsleden
54

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-5-2018

54

totaal

54

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake van de loongarantieregeling heeft op maandag 14 mei jl.
plaatsgevonden. Het UW V dient haar vordering nog in te dienen.

31-05-2018
1

De curator is in afw achting van de vordering van het UW V.

24-08-2018
2

De curator heeft het UW V verzocht om haar boedel en preferente vordering
spoedig in te dienen. Het UW V heeft laten w eten dat dit nog enige tijd op
zich kan laten w achten in verband met overgang naar een ander
administratiesysteem.

16-11-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

31-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris
Bedrijfsauto
totaal

Boedelbijdrage

€ 100.000,00
€ 1.500,00
€ 101.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris bestaat uit kantoorinventaris op het hoofdkantoor, inventaris op
de locaties en inventaris in opslag.

31-05-2018
1

De curator heeft de totale inventaris laten taxeren.
De liquidatiew aarde is getaxeerd op € 70.680,00 en bij gelijkblijvende
bestemming is de totale inventaris getaxeerd op € 118.825,00.
Zow el de kantoorinventaris, als de inventaris op locatie en in de opslag is
verkocht voor € 100.000,00. Nu er sprake is van overgang van het geheel of
een gedeelte van een algemeenheid van goederen, is de koopsom niet belast
met btw (art. 37d W et OB)
De curator dient nog uit te zoeken w elke vennootschap eigenaar is van de
betreffende bedrijfsmiddelen.
De curator zal aan de hand van de boekw aarde, zoals uit de administratie
van de vennootschappen blijkt, een splitsing maken van de opbrengst van de
inventaris.

16-11-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

31-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- verkoop bedrijfsauto. De curator heeft de bedrijfsauto laten taxeren.

31-05-2018
1

De curator heeft na toestemming van de rechter-commissaris, de bedrijfsauto
verkocht. De koopsom bedroeg € 1.500,00 en de curator is in afw achting van
de factuur voor transport- en veilingkosten.

24-08-2018
2

De opbrengst van de bedrijfsauto eigendom van Markant Kinderopvang B.V.
bedraagt minus kosten € 1.200,00.

16-11-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

31-05-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Immateriele activa (goodw ill)

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 312.500,00

€ 0,00

Kasgeld
Positief saldo Triodos
Positief saldo ING Bank

€ 13.212,99
€ 2.161,70

Positief saldo ABN AMRO

€ 64,79

ICS

€ 28,14

totaal

Toelichting andere activa

€ 327.967,62

€ 0,00

Toelichting andere activa
Kasgeld: beperkt bedrag verdeeld over de locaties. De curator zal in het
volgende verslag opgave doen van het kasgeld.

31-05-2018
1

Het is mogelijk dat door storneringen na faillissement de banksaldi lager zijn
dan op datum faillissement.
De curator heeft met Humanitas afgesproken om bij de eindafrekening tussen
de boedel en Humanitas de kasgelden te verrekenen. De eindafrekening met
Humanitas is nog niet opgesteld.

24-08-2018
2

De eindafrekening met Humanitas is opgesteld en goedgekeurd. Humanitas
zal op korte termijn het bedrag (kasgelden en gebruiksvergoeding)
overmaken naar de boedelrekening, w aarna de curator het bedrag zal
verdelen tussen de gefailleerde vennootschappen.

16-11-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
- overzicht kasgeld opstellen.

31-05-2018
1

- eindafrekening Humanitas - boedel.

24-08-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Nog niet bekend.
totaal

Toelichting debiteuren
De ouderbijdrage w erd in zijn algemeenheid middels een automatische incasso
voldaan, voorafgaand aan de volgende maand. Door de surseance hebben
veel ouders de betaling gestorneerd, ook van de maand april. De diensten
door de vennootschappen zijn verleend tot 1 juni 2018, zodat de curator in de
maand juni 2018 de omvang van de debiteuren kan berekenen en zo nodig
incasso maatregelen zal nemen.
De vennootschappen hebben recht op subsidie van drie gemeenten. Dit
bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen aan w ie opvang is verleend en
de curator zal in de maand juni met de betreffende gemeenten contact
opnemen, w aarbij mogelijke verrekeningen van vorderingen van de
gemeenten op de vennootschappen ook onderw erp van gesprek zal zijn.
In de kolommenbalans per eind maart 2018 van Peuteropvang zijn geen

31-05-2018
1

debiteuren opgenomen behoudens rekening-courantverhoudingen binnen het
Markant-concern. De kolommenbalans per eind maart 2018 van Kinderopvang
geeft een debiteurensaldo van € 44.900,35 excl. concernverhoudingen.
De boedel heeft van de Gemeente Berkelland een subsidie ontvangen van €
7.120,35, w aarvan € 4.246,50 ziet op peuteropvang en € 2.873,85 op
kinderopvang.

24-08-2018
2

De Gemeente Doetinchem heeft de subsidieaanvraag afgew ezen. De
Gemeente Bronckhorst heeft aangegeven dat zij mogelijke vorderingen van
Markant zal verrekenen met subsidie.
Het is de curator gebleken dat een groot aantal ouders vragen heeft over de
facturatie van de ouderbijdragen. In veel gevallen komt de curator tot een
oplossing met de ouders, w aarna de betalingen plaatsvinden. Deze
ouderbijdragen van Markant Kinderopvang B.V. w orden grotendeels betaald op
de ING-rekening van Markant. Het saldo bedraagt op 24 augustus jl. een
bedrag ad € 8.835,35. De curator zal op korte termijn aan de ING Bank
verzoeken een tussentijdse afdracht aan de boedel te doen. Dit banksaldo is
nog niet meegenomen in het financiële verslag.
De debiteurenstand per 1 mei 2018 van Markant Kinderopvang B.V. bedroeg €
12.224,61. Hiervan is inmiddels € 4.006,49 voldaan, terw ijl een bedrag van
circa € 2.000,00 oninbaar blijkt te zijn.
De curator heeft aan de bestuurder verzocht om de na-facturatie te verzorgen
over de maand mei 2018. De facturen zijn verzonden. De curator is nog in
afw achting van een definitief overzicht van de bestuurder.
Met betrekking tot de debiteuren van Peuteropvang is de curator nog in
afw achting van de overzichten van voor faillissement, alsmede de na-facturatie
over de maand mei 2018. Volgens de bestuurder heeft de facturatie inmiddels
plaatsgevonden.
Volgens de bestuurder is zow el over het jaar 2017 alsmede over de periode 1
januari tot en met 31 mei 2018 de jaaropgaven voor de ouderbijdragen
aangeleverd aan de Belastingdienst.
De curator heeft de debiteurenpositie met betrekking tot de bijdrage van de
ouders van Markant Kinderopvang B.V. doorgelicht. Op datum faillissement
bedroeg het debiteurensaldo € 25.260,07. Na datum faillissement is voor een
bedrag ad € 10.608,96 gefactureerd. Van beide bedragen is € 19.875,93
geïncasseerd, € 6.619,34 oninbaar en het restantbedrag ad € 9.361,86 dient
nog geïncasseerd te w orden. Met een aantal debiteuren is een
betalingsregeling getroffen.
De curator heeft de debiteurenpositie met betrekking tot de bijdrage van de
ouders van Markant Peuteropvang B.V. doorgelicht. Op datum faillissement
bedroeg het debiteurensaldo € 5.582,63. Na datum faillissement is voor een
bedrag ad € 1.455,48 gefactureerd. Van beide bedragen is € 673,46
geïncasseerd, € 5.016,07 oninbaar en het restantbedrag ad € 1.348,58 dient
nog geïncasseerd te w orden. Met een aantal debiteuren is een
betalingsregeling getroffen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

16-11-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- overleg bestuurder Markant;
- overleg gemeenten.

31-05-2018
1

- incasseren debiteuren;
- overleg bestuurder.

24-08-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

31-05-2018
1

Op datum faillissement w as er geen creditstand bij de banken. Zoals in
paragraaf 3.15 aangegeven w aren er op datum faillissement de navolgende
positieve saldo's aanw ezig:
Triodos: € 16.091,65;
ING Bank: € 2.161,70
ABN AMRO: € 64,79
De curator merkt hierbij op dat er na datum faillissement nog diverse
storneringen hebben plaatsgevonden op de bankrekening bij de Triodos bank.

Door storneringen bedraagt het uiteindelijke saldo op de bankrekening van
Triodos € 13.212,99.

24-08-2018
2

5.2 Leasecontracten
Voor zover nu bekend geen.

31-05-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

31-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is er geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

31-05-2018
1

Nadat de activa zijn verkocht heeft een leverancier van stints zich gemeld en
een eigendomsvoorbehoud geclaimd. De curator is er niet van overtuigd dat
het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is gevestigd en onderzoekt de positie
van deze leverancier. In het geval het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is
gevestigd heeft deze leverancier een boedelvordering.

24-08-2018
2

De curator heeft het eigendomsvoorbehoud niet erkend en de vordering
geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren.

16-11-2018
3

5.6 Retentierechten
Tw ee crediteuren hebben een beroep gedaan op een retentierecht. De curator
heeft Humanitas (die de zaken heeft gekocht) hiervan op de hoogte gesteld en
Humanitas zal in overleg met de curator het retentierecht afw ikkelen.

31-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

31-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- correspondentie div. banken.

31-05-2018
1

- nader onderzoek eigendomsvoorbehoud.

24-08-2018
2

- afgew ikkeld.

16-11-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft na toestemming van de rechter commissaris de activiteiten
voortgezet tot 1 juni 2018, w aarbij Humanitas de aansturing vanaf 14 mei
2018 heeft verricht. Het voortzetten van de activiteiten is vooral ingegeven om
een doorstart mogelijk te maken.

31-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Doordat de meeste ouderbijdrage al w aren voldaan in de maand april voor de
maand mei is tussen Humanitas en de curator afgesproken dat de
ouderbijdrage vanaf 1 mei 2018 aan de boedel toekomt, mogelijk ontvangt
Markant nog subsidie over de maand mei 2018. De kosten van voortzetting
zullen beperkt zijn en in het volgende verslag w orden verantw oord.

31-05-2018
1

De boedel ontvangt geen subsidie meer.

16-11-2018
3

De kosten van de voortzetting zijn € 243,75. In het financieel verslag is een
hoger bedrag opgenomen. Dit zal nadat Humanitas het bedrag van de
eindafrekening heeft overgemaakt w orden gecorrigeerd, in die zin dat
Humanitas de kosten van voortzetting na 14 mei 2018 voor haar rekening
heeft genomen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- overzicht financiele afw ikkeling.

31-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een digitale dataroom ingericht, de bedrijfsmiddelen laten
taxeren en na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring met
potentiële gegadigden gesprekken gevoerd. Totaal hebben zich acht serieuze
potentiële kopers gemeld. Een QuickScan heeft uitgew ezen dat dit
professionele organisaties zijn die w erkzaam zijn in de peuter- en
kinderopvang. Uiteindelijk hebben vier organisaties een bieding uitgebracht.
Humanitas heeft een aanzienlijk beter bieding uitgebracht dan de andere
gegadigden en de curator heeft na toestemming van de rechter commissaris
met Humanitas een activaovereenkomst gesloten, w aarbij goodw ill en
inventaris is verkocht. Humanitas heeft de bereidheid getoond om minimaal 35
w erknemers een aanbieding te doen voor een arbeidsovereenkomst, terw ijl de
intentie van Humanitas is om -afhankelijk van het over kunnen nemen van de
locaties en inschrijvingen voor de opvang- alle w erknemers die op datum
faillissement feitelijk w erkzaam w aren op de locaties een arbeidsovereenkomst
aan te bieden.

31-05-2018
1

6.5 Verantwoording
Zie paragraaf 6.4.

6.6 Opbrengst

31-05-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 412.500,00

31-05-2018
1

Goodw ill: € 312.500,00
Inventaris: € 100.000,00

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

31-05-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgew ikkeld.

31-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

31-05-2018
1

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

24-08-2018
2

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de boekhouding en is het
gebleken dat een aantal mutaties nog niet w aren verw erkt in de
boekhouding. Deze mutaties hadden met name betrekking op de rekeningcourant verhouding tussen de gefailleerde vennootschappen en de aan de
bestuurder gelieerde rechtspersonen. De curator zal met de bestuurder in
overleg treden over deze constatering.

16-11-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van Markant Kinderopvang B.V. over het boekjaar 2012 is
gedeponeerd op 31 januari 2014. Nadien zijn geen jaarrekeningen meer
gedeponeerd.

31-05-2018
1

De jaarrekening van Markant Peuteropvang B.V. zijn de laatste jaren niet
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet ven toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

31-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

31-05-2018
1

De aandelen zijn volgestort.

16-11-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-05-2018
1

Dit dient nog nader te w orden onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-08-2018
2

De curator heeft vragen aan de bestuurder gesteld, met name over betalingen
vlak voor faillissement alsmede vorderingen van zow el Markant Peuteropvang
B.V. als Markant Kinderopvang B.V. op vennootschappen die gelieerd zijn aan
de bestuurder. De curator is in afw achting van antw oorden op deze vragen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-11-2018
3

De bestuurder heeft een aantal vragen van de curator beantw oord. Maar de
beantw oording roept nieuw e vragen bij de curator op. Zie ook paragraaf 7.1
van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

31-05-2018
1

Dit dient nog nader te w orden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

16-11-2018
3

Vooralsnog is van paulianeus handelen niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- correspondentie bestuurder;
- onderzoek administratie.

31-05-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.865,34

31-05-2018

Algemene faillissementskosten, honorarium bew indvoerder, huur na datum
faillissement en UW V (salaris over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet
(geheel) bekend.

1

Huur:
Markant Kinderopvang B.V.: € 2.865,34

Huur Markant Kinderopvang B.V.: € 18.589,40

16-11-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 457.562,00

31-05-2018
1

Markant Kinderopvang B.V.: € 315.464,00 (loonheffingen)
Markant Peuteropvang B.V.: € 142.098,00 (loonheffingen)
Markant is vrijgesteld voor de btw (dus ook na faillissement).
€ 504.629,00

24-08-2018
2

Markant Kinderopvang B.V.: € 333.975,00
Markant Peuteropvang B.V.: € 170.654,00
€ 504.694,00

16-11-2018
3

Markant Kinderopvang B.V.: € 334.040,00
Markant Peuteropvang B.V.: € 170.654,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

31-05-2018
1

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.842,41

31-05-2018
1

Markant Kinderopvang B.V.: € 2.842,41

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

31-05-2018
1

Markant Kinderopvang B.V.: 9
Markant Peuteropvang B.V.: 3

Markant Kinderopvang B.V.: 21
Markant Peuteropvang B.V.: 8

Markant Kinderopvang B.V.: 23
Markant Peuteropvang B.V.: 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

24-08-2018
2

16-11-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.571,13

31-05-2018
1

Markant Kinderopvang B.V.: € 28.040,56
Markant Peuteropvang B.V.: € 23.530,57

Markant Kinderopvang B.V.: € 263.937,91
Markant Peuteropvang B.V.: € 95.655,81

Markant Kinderopvang B.V.: € 263.769,37
Markant Peuteropvang B.V.: € 140.659,45

24-08-2018
2

16-11-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

31-05-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- correspondentie crediteuren.

31-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

31-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inventarisatie crediteuren (onder meer belastingschuld in kaart brengen);
- debiteuren in kaart brengen en incasseren;
- financiële relatie afw ikkelen gemeenten/boedel;
- verkoop bedrijfsw agen;
- afw ikkeling huurovereenkomsten;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheden;
- afw ikkelen financiële relatie boedel/Humanitas;
- verantw oording afleggen aan fiscus en ouders ter zake kinderopvangtoeslag
over 2018.

31-05-2018
1

- inventarisatie crediteuren (onder meer belastingschuld in kaart brengen);
- debiteuren in kaart brengen en incasseren;
- financiële relatie afw ikkelen gemeenten/boedel;
- afw ikkeling huurovereenkomsten;
- onderzoek rechtmatigheden;
- afw ikkelen financiële relatie boedel/Humanitas.

24-08-2018
2

- onderzoek rechtmatigheden afw ikkelen;
- debiteuren incasseren;
- afw ikkelen financiële relatie boedel/Humanitas (incasseren);
- splitsen actief over de vennootschappen.

16-11-2018
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

31-05-2018
1

Dit is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van het incasseren van de
debiteuren alsmede het onderzoek naar de rechtmatigheden.

24-08-2018
2

Dit is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van het incasseren van de
debiteuren alsmede het onderzoek naar de rechtmatigheden, en de hoogte
van het door het UW V in te dienen boedel en preferente vorderingen.

16-11-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
15-2-2019

10.4 Werkzaamheden overig

16-11-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

