ELFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende
te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 34337632.
Faillissementsnummer

: F13/13/248

Faillissementsdatum

: 21 maart 2013

Verslagnummer

: 11

Datum

: 14 april 2017

Rechter-commissaris

: mr. I.M. Bilderbeek

Curator

: mr. S.D.W. Gratama

Adres curator

: Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER
Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

Activiteiten onderneming

: volgens de inschrijving in het handelsregister valt AlleKleur
B.V. onder SBI-code 862212 - privé-klinieken en zelfstandige
behandelcentra zonder overnachting en houdt zij zich bezig
met het verlenen van medisch specialistische zorg alsmede
het ambulante GGZ-zorg, met name aan immigranten.

Omzetgegevens

: zie derde verslag

Personeel per faill. datum

: circa 50

Verslagperiode

: 15 oktober 2016 t/m 10 april 2017

Uren in verslagperiode
15 oktober 2016 t/m
9 april 2017

: 0,9

Bestede uren totaal

: 450,5 uur (bijlage 1)

Saldo faillissementsrekening

: € 35.381,06 (bijlage 2)

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op
gevoerde gesprekken met directie, crediteuren en overige belanghebbenden.
Procedure tussen de Stichting Alle Kleur en Achmea
Zoals in eerdere verslagen is vermeld, is het wachten in dit faillissement op de uitslag in de
procedure tussen de Stichting Alle Kleur en Achmea in verband met het niet uitbetalen van een
aanzienlijke vordering door zorgverzekeraar Achmea in verband met door de zorgverzekeraar
ingestelde materiele controles.

2 van 7

Zoals vermeld in het vorige verslag is er vonnis gewezen in de procedure van de Stichting Alle
Kleur Zorg tegen Achmea, waarbij de Stichting grotendeels in het gelijk is gesteld en Achmea
nog een bedrag van € 537.134,= aan de Stichting dient te voldoen, te vermeerderen met rente
en kosten.
Met de advocaat van de Stichting en met de advocaat van De Rabobank (welke bank een
pandrecht heeft op genoemde vordering) is contact opgenomen om te bezien in hoeverre de
boedel van AlleKleur op grond hiervan nog een (deel) betaling toekomt. De advocaat van de
Rabobank heeft laten weten dat de Rabobank nog een vordering overhoudt na uitbetaling van
het toegewezen bedrag. Overigens heeft de advocaat van de Stichting de curator laten weten
dat Achmea tegen het eerder genoemde vonnis aanvankelijk hoger beroep had ingesteld, maar
dat dit hoger beroep echter niet is doorgezet en is het vonnis inmiddels definitief is geworden.
De curator zal dit nog nader onderzoeken en daarnaast zal de curator zich nog nader beraden
over de consequenties van genoemd vonnis voor het faillissement van AlleKleur.
Voor het overige zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen in dit faillissement.
1.

INVENTARISATIE (afgewikkeld).

1.1.

Directie en organisatie: zie eerste verslag.

1.2.

Winst en verlies: zie tweede verslag.

1.3.

Balanstotaal: zie tweede verslag.

1.4.

Lopende procedures: zie derde en vijfde verslag en hierna alinea’s 4 en 9.

1.5.

Verzekeringen: zie tweede verslag. De verzekeringen zijn beëindigd.

1.6.

Huur: zie eerste verslag.

1.7.

Oorzaak faillissement: zie eerste en tweede verslag.
Werkzaamheden: geen.

2.

PERSONEEL (afgewikkeld).

2.1.

Aantal ten tijde van faillissement: zie eerste verslag.

2.2.

Aantal in jaar voor faillissement: zie eerste verslag.

2.3.

Datum ontslagaanzegging: zie eerste verslag.
Werkzaamheden: nog enige correspondentie met Pensioenfonds.

3.

ACTIVA (afgewikkeld).
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Onroerende zaken
3.1.

Beschrijving: zie eerste verslag, niet van toepassing.

3.2.

Verkoopopbrengst: zie eerste verslag, niet van toepassing.

3.3.

Hoogte hypotheek: zie eerste verslag, niet van toepassing.

3.4.

Boedelbijdrage: zie eerste verslag, niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen

3.5.

Beschrijving: zie eerste verslag.

3.6.

Verkoopopbrengst: zie eerste verslag.

3.7.

Boedelbijdrage: zie eerste verslag, niet van toepassing.

3.8.

Bodemvoorrecht fiscus: zie eerste verslag.
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. De fiscus heeft geen
bodembeslag gelegd.
Voorraden/onderhanden werk

3.9.

Beschrijving: zie tweede en derde verslag.

3.10.

Opbrengst: zie vijfde verslag.

3.11.

Boedelbijdrage: zie vijfde verslag.
Andere Activa (afgewikkeld)

3.12.

Beschrijving: zie vorige verslagen.

3.13.

Verkoopopbrengst: zie eerste en tweede verslag.
Werkzaamheden: geen.

4.

DEBITEUREN

4.1.

Omvang debiteuren
Zoals in eerdere verslagen staat vermeld maakt de boedel nog aanspraak op uitbetaling
van een eventuele meeropbrengst ten aanzien van de vordering op Achmea uit hoofde
van onderhanden werk, waarop de Rabobank een pandrecht claimt, voor zover de bank
uit hoofde van haar pandrecht volledig wordt uitbetaald. Dit is mede afhankelijk van
de procedure die hierover tussen de Stichting en Achmea wordt gevoerd.
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Inmiddels is er vonnis gewezen in de procedure van de Stichting Alle Kleur Zorg tegen
Achmea, waarbij de Stichting grotendeels in het gelijk is gesteld en Achmea nog een
bedrag van € 537.134,= aan de Stichting dient te voldoen, te vermeerderen met rente
en kosten. Met de advocaat van de Stichting is contact opgenomen om te bezien in
hoeverre de boedel van Alle Kleur op grond hiervan nog een (deel) betaling toekomt.
Dit zal in de komende verslagperiode naar verwachting duidelijk moeten worden.
4.2.

Opbrengst: nog niet bekend.

4.3.

Boedelbijdrage: nog niet bekend.
Werkzaamheden: correspondentie met de advocaat van de Stichting Alle Kleur.

5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1.

Vordering van bank(en)
Zie eerste verslag. De Rabobank Amsterdam heeft een vordering ingediend ter hoogte
van € 1.289.257,19.

5.2.

Leasecontracten: zie eerste verslag. Dit onderwerp is afgewikkeld.

5.3.

Beschrijving zekerheden: zie eerste verslag.

5.4.

Separatistenpositie: zie eerste en vijfde verslag.

5.5.

Boedelbijdrage: zie vijfde verslag.

5.6.

Eigendomsvoorbehoud: zie vijfde verslag, dit is afgewikkeld.

5.7.

Reclamerechten: zie vijfde verslag, niet aan de orde.

5.8.

Retentierechten: zie vijfde verslag, niet aan de orde.
Werkzaamheden: geen.

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN (afgewikkeld).
Voortzetten

6.1.

Exploitatie/zekerheden: zie eerste verslag.

6.2.

Financiële verslaglegging: zie eerste verslag.
Doorstart

6.3.

Beschrijving: zie eerste verslag.
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6.4.

Verantwoording/ opbrengst
Zie vorige verslagen. Met de doorstart en de overdracht van de activiteiten is een
totale opbrengst gerealiseerd van € 90.000,= .

6.5.

Boedelbijdrage: Niet van toepassing. De opbrengst komt geheel aan de boedel toe.
Werkzaamheden: geen, dit onderwerp is afgewikkeld.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1.

Boekhoudplicht:
Zie vorige verslagen. Aan de boekhoudplicht is in het algemeen voldaan.

7.2.

Depot jaarrekeningen: zie tweede verslag.

7.3.

Goedkeurende Verklaring Accountant: zie tweede verslag.

7.4.

Stortingsverplichting aandelen: Er is een bankverklaring overgelegd waaruit blijkt dat
aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5.

Onbehoorlijk bestuur: In onderzoek.

7.6.

Paulianeus handelen: In onderzoek.
Werkzaamheden: geen.

8.

CREDITEUREN

8.1.

Boedelvorderingen
Tot op heden is een boedelvordering van een van de verhuurders bekend van
€ 8.003,33. Door het UWV is een boedelvordering ingediend van € 274.749,66. Het
totaal aan boedelvorderingen komt daarmee op € 282.752,99 (bijlage 3).

8.2.

Preferente vorderingen van de fiscus
Door de belastingdienst is een vordering uit hoofde van loonheffingen en
omzetbelasting ingediend van € 1.168.791,= (bijlage 4).

8.3.

Preferente vordering(en) van het UWV:
Door het UWV is een preferente vordering ingediend voor een bedrag van € 438.979,75
(bijlage 4).

8.4.

Andere preferente crediteuren
Door een ex werknemer is er een vordering uit hoofde van artikel 3:288 lid 1 sub e BW
ingediend voor een bedrag van € 8.844,=. Daarnaast is door een ex werknemer een
vordering ingediend uit hoofde van teveel ingehouden ZVW voor een bedrag van
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€ 476,= (bijlage 4).
8.5.

Aantal concurrente crediteuren:
Op dit moment is er door 36 crediteuren een concurrente vordering ingediend (bijlage
5).

8.6.

Bedrag concurrente crediteuren: € 419.618,68.

8.7.

Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kan daarover nog geen mededeling worden gedaan.
Werkzaamheden: geen.

9.

PROCEDURES
Zie eerdere verslagen. Voor de lopende procedures wordt verwezen naar het vermelde
in alinea 1.4 en naar het derde en vijfde verslag en naar het hiervoor bepaalde in
alinea 4. De uitslag van de procedure tussen de Stichting en Achmea dient te worden
afgewacht.
Werkzaamheden: geen.

10.

OVERIG

10.1.

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2.

10.3

Plan van aanpak
-

Afwachten procedure met Achmea en inning vordering op Stichting (alinea 4).

–

Nader onderzoek rechtmatigheid (alinea 7).

-

Nadere inventarisatie crediteuren (alinea 8).

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag wordt over zes maanden en uiterlijk op 14 oktober 2017
ingediend.

7 van 7

Werkzaamheden
Opstellen verslag en bijlagen.

Amsterdam, 14 april 2017

S.D.W. Gratama
Curator

