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Faillissementsverslag  

 

nummer 7 datum: 12 april 2016  

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 december 2015 tot en met 12 april 2016 

Bestede uren in verslagperiode  : Reakt Den Haag B.V.: 2 uur en 10 minuten. 

 (bijlage 1) 

Bestede uren in totaal : Reakt Den Haag B.V.: 215 uur  en 10 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 : 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 

op 21 januari 2014. 

 Werkzaamheden : Beëindigd.    
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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.  

3.6 Verkoopopbrengst : € 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 3. 

3.13 Verkoopopbrengst : € 576.272,00 (geen BTW). 

 Werkzaamheden : Beëindigd. 

 

4. Debiteuren   

4.1 Omvang debiteuren : Afgewikkeld (zie verslag nummer 5).  

4.2 Opbrengst : € 68.024,86.  

4.3 Boedelbijdrage : € 1.964,59, exclusief BTW. 

 Werkzaamheden : Beëindigd.   

 

5. Bank / zekerheden   

5.1 Vorderingen van bank(en) : Reakt Den Haag is hoofdelijk jegens de bank 

aansprakelijk voor de totale schuld van alle 

Reakt-entiteiten. Na uitwinning van alle 

zekerheden  bedraagt de restantschuld 

€ 7.166.714,00.   
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5.2 Leasecontracten : Beëindigd (zie verslag nummer 2). 

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.  

 Werkzaamheden : Beëindigd.  

 

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 : Zie verslag nummer 4.  

 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 : Uit het onderzoek van de administratie is 

gebleken dat het bestuur van de “Reakt Groep” 

zich, bij het opstellen van de jaarrekening 2012, 

in belangrijke mate heeft laten leiden door de 

noodzaak om een samenwerking/fusie aan de 

gaan met Parnassia Groep. In dat verband was 

(onder andere) van belang dat de contracten met 

de Zorgkantoren voor 2013 werden veiliggesteld, 

zodat de zorgverlening aan de cliënten niet in 

gevaar zou komen. Om dat te bereiken zijn de 

grenzen, geldend voor het opstellen van de 

jaarrekening, opgezocht. Van een overschrijding 

van die grenzen, in die zin dat daaraan 

consequenties zouden moeten worden 

verbonden, is echter geen sprake. Daarbij is van 

belang dat de zorg voor continuering van de 

dienstverlening aan de cliënten bij het bestuur 

voorop stond.  

Daarnaast is van belang te constateren dat de 
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betalingen aan de crediteuren “bij” waren tot 

eind 2013, toen de door Parnassia Groep (in 

beginsel) toegezegde liquiditeitsinjectie niet 

plaatsvond. Dat was voor de Reakt Groep toen de 

reden voor het aanvragen voor de surseance van 

betaling (die op 2 december 2013 voorlopig werd 

verleend).  

Ten slotte verdient nog de opmerking dat geen 

enkelvoudige jaarrekening 2011 en 2012 werd 

opgesteld. Wel werd een geconsolideerde 

jaarrekening opgesteld van Stichting Reakt, 

waarbij onder de consolidatie vielen Stichting 

Reakt Holding, Reakt Haagrand/Midden-Holland 

B.V., Reakt Noord-Holland B.V., Reakt Den Haag 

B.V. en Reakt Rijnmond B.V. Publicatie van deze 

enkelvoudige jaarrekeningen vond dan ook niet 

plaats. In verband met het bepaalde in artikel 

2:248 lid 2 BW heeft het bestuur aannemelijk 

gemaakt dat andere oorzaken mede ten 

grondslag liggen aan het faillissement. In dat 

verband verwijs ik naar de oorzaken zoals 

vermeld in openbaar verslag nummer 1 d.d. 9 

januari 2014. Ik heb geen reden om aan die 

oorzaken te twijfelen. De constatering is dan ook 

dat aan de boekhoudplicht is voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Zie hiervoor onder punt 7.1. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Zie hiervoor onder punt 7.1.  

7.4 Stortingsverpl. aandelen : De gefailleerde vennootschap werd opgericht op 

23 december 2009. Blijkens de akte van 

oprichting, alsmede het uittreksel 

handelsregister, beloopt het geplaatst kapitaal 

€ 18.000,00. Dit kapitaal werd ook volgestort en 

wel in geld (blijkens de akte van oprichting). 

Voor zover de volstorting niet heeft 

plaatsgevonden geldt de verplichting tot 

volstorting als zijnde verjaard.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Niet van toepassing: zie hiervoor onder punt 7.1. 

7.6 Paulianeus handelen : Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden : Beëindigd.  

 

8. Crediteuren   

8.1 Boedelvorderingen : € 483.810,04. 

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

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 63.037,55. 
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8.4 Andere pref. crediteuren : € 21.656,56. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 35. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 136.974,27.  

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Gezien de verhouding tussen boedelactief en de 

schuldenpositie dient vereenvoudigde 

afwikkeling ex artikel 137a Fw. plaats te vinden.   

 Werkzaamheden : Beëindigd.  

 

9. Overig   

9.1 Termijn afwikkeling faillissement  : Het faillissement ligt ter algehele afwikkeling 

gereed.    

9.2 Plan van aanpak : Vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. 

dient plaats te vinden. 

9.3 Indiening volgend verslag : Niet van toepassing.  

9.4 Werkzaamheden : Beëindigd.   

9.5 Financieel verslag : Bijlage 2. 

 

Alphen aan den Rijn, 12 april 2016 

 

 

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. 


