
 

 1

Faillissementsverslag  

 

nummer 2 datum: 2 maart 2014  

Gegevens onderneming  : De gefailleerde rechtspersonen zijn: 

- Stichting Reakt; 

- Stichting Reakt Holding; 

- Reakt Den Haag B.V.; 

- Reakt Haagrand/Midden-Holland B.V.; 

- Reakt Rijnmond B.V.; 

- Reakt Noord-Holland B.V.; 

- Stichting Reakt Groep; 

- Reakt Facilitair B.V. 

Faillissementsnummer  : De faillissementsnummers zijn respectievelijk 

C/09/13/82F, C/09/13/80F, C14/13/17F, 

C/09/13/81F, C/10/13/39F, C/09/13/79F 

C/09/14/74F en C/09/14/178F. 

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

21 januari 2014 (faillissement). 

25 februari 2014 (Reakt Facilitair B.V.). 

Bewindvoerder  : mr. J.C. Dorrepaal  

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

   

Activiteiten onderneming  : Dienstverlening in de zorgsector. 

Omzetgegevens  : € 16,5 mio (2012). 

€ 18,7 mio (2013). 

Personeel gemiddeld aantal  : 350. 

   

Verslagperiode  : 8 januari 2014 tot en met 2 maart 2014. 

Bestede uren in verslagperiode  : Reakt Den Haag: 69 uur en 20 minuten. 

Reakt Haagrand: 72 uur en 10 minuten. 

Reakt Noord-Holland: 72 uur en 30 minuten. 

Reakt Rijnmond: 67 uur en 45 minuten. 

Stichting Reakt: 23 uur en 55 minuten. 

Stichting Reakt Holding: 10 uur en 5 minuten. 

Stichting Reakt Groep: 18 uur en 15 minuten. 

Reakt Facilitair B.V.: geen. 

(bijlage 1) 

Bestede uren in totaal : Reakt Den Haag: 118 uur en 30 minuten. 

Reakt Haagrand: 121 uur en 30 minuten. 

Reakt Noord-Holland: 120 uur en 5 minuten. 

Reakt Rijnmond: 118 uur en 35 minuten. 

Stichting Reakt: 23 uur en 55 minuten. 

Stichting Reakt Holding: 10 uur en 5 minuten. 

Stichting Reakt Groep: 18 uur en 15 minuten. 

Reakt Facilitair B.V.: geen. 
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Algemeen 

Bovenvermelde rechtspersonen zijn op 21 januari 2014 gefailleerd, met uitzondering van Reakt 

Facilitair B.V. Die failleerde op 25 februari 2014; zij faciliteerde de “Reakt Groep” en door het 

faillissement van het “zorgbedrijf” kwam het bestaansrecht aan haar te ontvallen. Tevens kon zij 

haar schulden niet meer betalen; zij had geen activa in eigendom, noch personeel in dienst.  

 

 

 

 

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. 

kon het grootste gedeelte van de verzekeringen 

beëindigd worden. Voor zover nodig voor de 

verdere afwikkeling van de boedel zullen 

polissen nog in stand worden gehouden.  

1.6 Huur : De huurovereenkomsten met betrekking tot alle 

(14) huurpanden werden opgezegd ex artikel 39 

Fw.  

1.7 Oorzaak faillissement : Zie verslag nummer 1. 

 

2. Personeel   

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 319 man/vrouw;  

2.2 Aantal in jaar voor faillissement : 2012: 308 personen 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Ontslagaanzegging ex artikel 40 Fw. vond plaats 

op 21 januari 2014. 

 Werkzaamheden : De loonverplichtingen zijn overgenomen door het 

UWV; het UWV diende haar vordering nog niet bij 

mij in.   

 

3. Activa   

 Onroerende zaken   

3.1 Beschrijving : Zoals in verslag nummer 1 vermeld is er sprake 

van een tweetal panden in eigendom:  

- Teldersrode 25 te Zoetermeer, eigendom van 
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Stichting Reakt; 

- Hoge Gouwe 65 te Gouda, eigendom van 

Stichting Reakt Groep. 

Parnassia Groep is thans in onderhandeling met 

de Rabobank, die een hypothecaire geldlening op 

deze panden verstrekte, terzake koop. 

Vooruitlopend op de beoogde 

koop/eigendomsoverdracht heeft Parnassia 

Groep deze panden in gebruik tegen een 

vergoeding aan de boedel gebaseerd op een 

marktconforme huur. Tevens worden de 

nutsvoorzieningen door de boedel gecontinueerd; 

Parnassia Groep vergoedt deze kosten aan de 

boedel.  

3.2 Verkoopopbrengst : Zie volgend verslag.    

3.3 Hoogte hypotheek : Beide panden zijn zodanig met hypotheek belast  

(zie verslag nummer 1), dat overwaarde niet 

aanwezig is.  

3.4 Boedelbijdrage : Zie volgend verslag.   

 Werkzaamheden : Verkoop beide panden; tot aan dat moment 

gebruik door Parnassia Groep; afrekening gebruik 

met Parnassia Groep.  

  

Bedrijfsmiddelen 

  

3.5 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen (kantoor-/en bedrijfsinven-

taris, software, een zevental auto’s en een 

viertal aanhangwagens) zijn, in het kader van de 

doorstart, verkocht aan Parnassia Groep.  

3.6 Verkoopopbrengst : De verkoopopbrengst beloopt € 493.500,00. Deze 

zal worden toegerekend aan de betreffende 

boedels; zie volgend verslag.   

3.7 Boedelbijdrage : Vooralsnog niet van toepassing.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Het bodemvoorrecht geldt voor een bedrag van 

€ 258.500,00 (verkoopopbrengst bodemzaken). 

 Werkzaamheden : - Reservering van € 258.500,00 ex artikel 57 

lid 3 Fw. 

- Toerekening € 493.500,00 aan de 

betreffende boedels.  

  

Voorraden / onderhanden werk 

  

3.9 Beschrijving : Voorraden 

Niet van toepassing (zie verslag nummer 1). 
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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 : Naast de onder punt 3.5 genoemde activa 

betaalde Parnassia Groep voor de aan de 

onderneming verbonden goodwill € 1.406.500,00. 

Ook dit bedrag zal worden verdeeld over de 

betreffende boedels; zie volgend verslag.  

3.13 Verkoopopbrengst : € 1.406.500,00. 

 Werkzaamheden : Toerekening € 1.406.500,00 aan de betreffende 

boedels.  

 

4. Debiteuren   

4.1 Omvang debiteuren : Per 19 februari 2014 beliepen de vorderingen op 

debiteuren bedragen als hierna vermeld, waarbij 

zij aangetekend dat hierin substantiële 

“intercompany” vorderingen begrepen zijn (die 

niet meer voor uitbetaling in aanmerking zullen 

komen); 

- Stichting Reakt Groep                  € 38.842,53; 

- Stichting Reakt                          € 688.420,66; 

- Stichting Reakt Holding               € 24.234,25; 

- Reakt Haagrand/Midden-Holland B.V.                

                                                   € 316.317,71; 

- Reakt Den Haag B.V.                  € 139.329,83; 

- Reakt Rijnmond B.V.                  € 187.591,79; 

- Reakt Noord-Holland B.V.          € 228.560,14. 

Daarnaast is nog van de drie zorgkantoren 

(Achmea, CZ en VGZ) in totaal ruim € 916.000,00 

te vorderen terzake in januari 2014 geleverde 

“productie”. Na ontvangst van dit bedrag zal dit 

over de betreffende boedels worden verdeeld 

conform het aandeel van de boedels in die 

productie.  

4.2 Opbrengst : Zie volgend verslag.  

4.3 Boedelbijdrage : Vooralsnog niet van toepassing.  

 Werkzaamheden : Incasso debiteuren.   

 

5. Bank / zekerheden   

5.1 Vorderingen van bank(en) : Zie verslag nummer 1.   
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5.2 Leasecontracten : Alle (25) leaseauto’s zijn ingeleverd bij de 

betreffende leasemaatschappij. Naar het zich 

thans laat aanzien is er van overwaarde geen 

sprake. In mijn volgend verslag kom ik hier nog 

op terug. 

5.3 Beschrijving zekerheden : Zie verslag nummer 1.   

5.4 Separatistenpositie : De Rabobank geldt, gezien haar zekerheden, als 

separatiste.  

5.5 Boedelbijdragen : Vooralsnog niet van toepassing.   

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet (meer) van toepassing.  

5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing.  

5.8 Retentierechten : Een beroep op retentierecht werd gedaan door 

de vaste garagehouder van Reakt Groep, die nog 

drie auto’s in reparatie had staan. Deze auto’s 

maken onderdeel uit van de aan Parnassia Groep 

verkochte auto’s. Getracht wordt dit geschil in 

goed overleg op te lossen. In mijn volgend 

verslag kom ik er op terug.  

 Werkzaamheden : - Afwikkeling leasecontracten i.v.m. eventuele 

overwaarde. 

- Afronding beroep retentierechten.  

 

 

6. Doorstart / voortzetten   

 Voortzetten   

6.1 Exploitatie / zekerheden : De doorstart vond plaats –door Parnassia Groep- 

per 1 februari 2014. Tot aan die datum werd de 

dienstverlening door de gefailleerde 

rechtspersonen gecontinueerd. Er is dus geen 

“gat” gevallen in de dienstverlening, waarmede 

de belangen van de cliënten optimaal werden 

gediend. 

Met Parnassia Groep werd overeengekomen dat 

zij met de verhuurder/eigenaar van de 

betreffende huurpanden in overleg zou treden 

om te komen tot een nieuwe huurovereenkomst 

met ingang van 1 februari 2014. Voor zover 

Parnassia Groep de huur niet wenste voort te 

zetten, zou zij de door haar gekochte kantoor-

/en bedrijfsinventaris vóór 15 februari 2014 uit 

de panden verwijderen. Voor het merendeel van 

de panden is Parnassia Groep er in geslaagd met 

de verhuurder/eigenaar tot een nieuwe 

huurovereenkomst te komen. 
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Uitzondering geldt voor het hoofdkantoor te 

Gouda en een pand te Schoonhoven. Met 

betrekking tot deze panden wenst Parnassia 

Groep niet tot een nieuwe huurovereenkomst te 

komen. Omdat zij de panden nog wel gedurende 

korte tijd nodig heeft, wordt het gebruik 

voortgezet. Parnassia Groep vergoedt de huur 

plus de kosten van de nutsvoorzieningen aan de 

boedel.  

6.2 Financiële verslaglegging : Zie verslag nummer 1.   

 Werkzaamheden : In gebruik geven panden te Gouda en 

Schoonhoven aan Parnassia Groep voor korte 

periode; vergoeding kosten aan boedel.   

  

Doorstart 

  

6.3 Beschrijving : Zoals hiervoor al vermeld vond de doorstart door 

Parnassia Groep plaats per 1 februari 2014.   

6.4 Verantwoording : Zie hiervoor onder punten 3.5 en 3.12. 

6.5 Opbrengst : Idem. 

6.6 Boedelbijdrage : Vooralsnog niet van toepassing.  

6.7 Werkzaamheden : Beëindigd.  

 

7. Rechtmatigheid   

7.1 Boekhoudplicht : De door mij ingeschakelde heer G. Lekx 

onderwerpt de administratie van de gefailleerde 

rechtspersonen aan een eerste onderzoek (quick-

scan). Dit onderzoek 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 : De boedelvorderingen bestaan vooralsnog uit de 

door het UWV overgenomen loonverplichtingen, 

de opzegtermijn van de huurovereenkomsten en 

het salaris curator.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus : Vooralsnog verwijs ik naar verslag nummer 1, 

waarin staat vermeld welk bedrag de fiscus per 

eind 2013 te vorderen had.   

8.3 Pref. vord. van het UWV : Zie volgend verslag. 

8.4 Andere pref. crediteuren : Vooralsnog geen.  
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8.5 Aantal concurrente crediteuren : 476 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 1.451.963,28. Tot nu toe werd voor een bedrag 

van in totaal € 581.892,15 aan concurrente 

vorderingen bij mij ingediend.  

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Zie volgend verslag. 

 Werkzaamheden : Zie volgend verslag. 

 

9. Overig   

9.1 Termijn afwikkeling surseance  : Gezien het beginstadium waarin de 

faillissementen zich bevinden kan ik op dit 

moment nog geen termijn noemen voor de 

afwikkeling van de faillissementen.  

9.2 Plan van aanpak : Dit verslag ziet nog op de Reakt Groep als 

geheel. Het volgend verslag zal per gefailleerde 

rechtspersoon worden uitgebracht. Daarin zal 

het plan van aanpak worden vermeld, toegespitst 

op elke gefailleerde rechtspersoon.   

9.3 Indiening volgend verslag : 2 juni 2014. 

9.4 Werkzaamheden : Zie volgend verslag.  

9.5 Financieel verslag : Het financieel verslag volgt bij mijn volgend 
verslag. 

 

Alphen aan den Rijn, 2 maart 2014 

 

 

mr. J.C. Dorrepaal, 

bewindvoerder 

 

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. 


