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Faillissementsverslag  

 

nummer 3 datum: 2 juni 2014  

Gegevens onderneming  : Reakt Den Haag B.V. 

Faillissementsnummer  : C/09/14/61F  

Datum uitspraak  : 2 december 2013 (surseance van betaling). 

21 januari 2014 (faillissement). 

Curator  : mr. J.C. Dorrepaal  

Rechter-commissaris  : mr. J.A. van Dorp 

   

Activiteiten onderneming  : Dienstverlening in de zorgsector. 

Omzetgegevens  : € 16,5 mio (2012) gehele Reakt Groep. 

€ 18,7 mio (2013) gehele Reakt Groep. 

Personeel gemiddeld aantal  : 350 (gehele Reakt Groep). 

   

Verslagperiode  : 3 maart 2014 tot en met 2 juni 2014. 

Bestede uren in verslagperiode  : Reakt Den Haag B.V.: 88 uur en 35 minuten. 

 (bijlage 1) 

Bestede uren in totaal : Reakt Den Haag B.V.: 112 uur en 30 minuten. 

 

 

 

Algemeen 

Gefailleerde (hierna: “Reakt Den Haag”) maakt onderdeel uit van de “Reakt Groep”. Voor de 

openbare verslagen van de tot de Reakt Groep behorende (gefailleerde) rechtspersonen wordt 

verwezen naar verslag nummer 1 d.d. 9 januari 2014 en verslag nummer 2 d.d. 2 maart 2014.  

 

1. Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag nummer 1. 

1.2 Winst en verlies  : Zie verslag nummer 1.  

1.3 Balanstotaal : Zie verslag nummer 1.  

1.4 Lopende procedures : Er zijn geen lopende procedures.  

1.5 Verzekeringen : De gebruikelijke verzekeringen werden 

afgesloten. Gezien de doorstart per 1 februari jl. 

konden de verzekeringen per die datum worden 

beëindigd.  

1.6 Huur : Niet van toepassing.   

1.7 Oorzaak faillissement : Zie verslag nummer 1. 

 

2. Personeel   

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 319 man/vrouw (gehele Reakt Groep).  

2.2 Aantal in jaar voor faillissement : 2012: 308 personen (gehele Reakt Groep). 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Ontslagaanzegging ex artikel 40 Fw. vond plaats 
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op 21 januari 2014. 

 Werkzaamheden : De loonverplichtingen zijn overgenomen door het 

UWV; het UWV diende haar vordering inmiddels  

bij mij in.   

 

3. Activa   

 Onroerende zaken   

3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. 

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden : Niet van toepassing. 

  

Bedrijfsmiddelen 

  

3.5 Beschrijving : Zie verslag nummer 2. Een gedeelte van de 

bedrijfsmiddelen was eigendom van Reakt Den 

Haag. 

3.6 Verkoopopbrengst : De verkoopopbrengst beloopt € 50.181,00 (geen 

BTW).   

3.7 Boedelbijdrage : Conform separatistenregeling.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Van toepassing. 

 Werkzaamheden : Reservering van € 50.181,00 ex artikel 57 lid 3 

Fw.  

  

Voorraden / onderhanden werk 

  

3.9 Beschrijving : Voorraden 

Niet van toepassing (zie verslag nummer 1). 

 

 

Onderhanden werk 

Niet van toepassing (zie verslag nummer 1). 

3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 

3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden : Niet van toepassing. 

  

Andere activa 

  

3.12 Beschrijving : In verslag nummer 2 gaf ik aan dat de 

verkoopopbrengst van de goodwill in totaal 

€ 1.406.500,00 beloopt. Dit bedrag werd met 

€ 200.000,00 verhoogd in verband met het 

computerprogramma “Mainport”. In totaal 

derhalve € 1.606.500,00. Dit bedrag is verdeeld 

over de vier gefailleerde besloten vennootschap-

pen, waaronder Reakt Den Haag. Het aan Reakt 
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Den Haag toekomend bedrag beloopt 

€ 576.272,00 (geen BTW). 

3.13 Verkoopopbrengst : € 576.272,00. 

 Werkzaamheden : Beëindigd. 

 

4. Debiteuren   

4.1 Omvang debiteuren : Op datum doorstart (1 februari 2014) beliep de 

debiteurenstand € 142.621,97. Dit is inclusief de 

nodige “intercompany-vorderingen”, die niet 

meer voor betaling in aanmerking zullen komen.  

Een gedeelte daarvan was/is verpand aan de 

huisbankier van Reakt Groep, de Rabobank 

Gouwestreek. De bank vroeg mij tot incasso over 

te gaan op grond van de separatistenregeling. 

Daarin heb ik bewilligd. Voor zover het gaat om 

vorderingen, betrekking hebbende op de ná 2 

december 2013 (datum surseance van betaling) 

geleverde zorg, stel ik mij op het standpunt dat 

deze vorderingen niet onder het pandrecht van 

de bank vallen.  

Met de bank sprak ik af dat in de loop van 

juni/juli a.s. zal worden bekeken welke 

geïncasseerde gelden de bank toekomen; over 

die gelden zal dan de boedelbijdrage van 10% 

worden berekend. In mijn volgend verslag kom ik 

hierop terug.   

4.2 Opbrengst : Zie volgend verslag.  

4.3 Boedelbijdrage : 10% over de geïncasseerde bedragen. 

 Werkzaamheden : Incasso debiteuren; overleg met Rabobank.   

 

5. Bank / zekerheden   

5.1 Vorderingen van bank(en) : Ik verwijs naar verslag nummer 1. Reakt Den 

Haag is hoofdelijk jegens de bank aansprakelijk 

voor de totale schuld.    

5.2 Leasecontracten : Zie verslag nummer 1; voor zover betrekking 

hebbende op Reakt Den Haag zijn de 

leaseovereenkomsten beëindigd.  

5.3 Beschrijving zekerheden : Zie verslag nummer 1.   

5.4 Separatistenpositie : Zie verslag nummer 1.   

5.5 Boedelbijdragen : Voor zover van toepassing: conform 

separatistenregeling.    

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing.    

5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing.  

5.8 Retentierechten : Niet van toepassing.  
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 Werkzaamheden : Uitwinning zekerheden in overleg met de 

Rabobank. 

 

 

6. Doorstart / voortzetten   

 Voortzetten   

6.1 Exploitatie / zekerheden : De dienstverlening werd gecontinueerd tot aan 

de datum van de doorstart, 1 februari 2014.  

6.2 Financiële verslaglegging : De financiële verslaglegging vond plaats binnen 

de afdeling administratie van Stichting Reakt 

Groep. De tot 1 februari 2014 gerealiseerde 

omzet, minus de kosten, wordt verdeeld over de 

daarvoor in aanmerking komende failliete 

boedels. Eén en ander blijkt genoegzaam uit het 

financieel verslag dat onderdeel uitmaakt van dit 

openbaar verslag.  

 Werkzaamheden : Beëindigd.  

  

Doorstart 

  

6.3 Beschrijving : Zie verslag nummer 2.    

6.4 Verantwoording : Zie verslag nummer 2.    

6.5 Opbrengst : Zie verslag nummer 2.    

6.6 Boedelbijdrage : Zie verslag nummer 2.    

6.7 Werkzaamheden : Beëindigd.  

 

7. Rechtmatigheid   

7.1 Boekhoudplicht : Zie verslag nummer 2; de quick-scan is nog niet 

afgerond.  

7.2 Depot jaarrekeningen : Zie volgend verslag. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Zie volgend verslag. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Zie volgend verslag. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zie volgend verslag. 

7.6 Paulianeus handelen : Zie volgend verslag. 

 Werkzaamheden : Zie volgend verslag. 

 

8. Crediteuren   

8.1 Boedelvorderingen : € 430.662,54.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 802.978,00. 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 63.037,55. 

8.4 Andere pref. crediteuren : € 8.373,43. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 30 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Tot nu toe werd voor een bedrag van in totaal 

€ 56.143,59 aan concurrente vorderingen bij mij 

ingediend.  
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Het heeft mijn voorkeur het faillissement van 

Stichting Reakt tegelijkertijd af te wikkelen met 

het faillissement van de overige, gelieerde 

rechtspersonen. Naar het zich thans laat aanzien 

zal opheffing ex artikel 16 Fw. dienen plaats te 

vinden. In mijn volgend verslag kom ik hierop 

terug. 

 Werkzaamheden : Zie volgend verslag. 

 

9. Overig   

9.1 Termijn afwikkeling faillissement  : Afhankelijk van afwikkeling faillissement van de 

gehele Reakt Groep.   

9.2 Plan van aanpak : Hetgeen nog ter afwikkeling resteert zijn de 

volgende punten: 

- incasso debiteuren en overleg met Rabobank 

terzake geïncasseerde gelden; 

- afronden quick-scan; 

- afronden punten 7.2 t/m 7.6. 

9.3 Indiening volgend verslag : 2 december 2014. 

9.4 Werkzaamheden : Zie onder punt 9.2  

9.5 Financieel verslag : Bijlage 2. 
 

Alphen aan den Rijn, 2 juni 2014 

 

 

mr. J.C. Dorrepaal, 

curator 

 

Dit verslag met de daarbij horende bijlagen betreft een openbaar verslag als bedoeld in artikel 73a Fw. Met het 

verslag beoogt de curator belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in het 

faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag 

opgenomen informatie. Niet uitgesloten is dat de curator nog niet alle informatie ter beschikking heeft dan wel 

dat bepaalde informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit verslag kunnen dan ook 

geen rechten worden ontleend. 


