
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Coraxe Zorg en Welzijn B.V. 09-06-2022 
 1

KvK: 85117420
Voorheen gevestigd aan de Hoofdweg 34-36 (9616 TD) te Scharmer
Per 1 februari 2022 gevestigd aan de Meint Veningastreaat 10 (9601 KG) te
Hoogezand

09-06-2022 
 1

Coraxe Zorg en Welzijn BV bood een (beschermde) woonplek, inclusief
begeleiding, voor jong volwassenen.

09-06-2022 
 1

De curator heeft nog onvoldoende financiële gegevens. Deze zijn bij de
bestuurder opgevraagd.

09-06-2022 
 1

De bestuurder heeft een aantal gegevens ter beschikking van de curator
gesteld; het lijkt er vooralsnog op dat geen deugdelijke administratie is
gevoerd.

08-09-2022
 2

Verslagnummer 2
Datum verslag 08-09-2022
Insolventienummer F.18/22/30
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000233226:F001
Datum uitspraak 10-05-2022

R-C mr. N.A. Baarsma
Curator mr R.G. Holtz

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=a7bf2913-65d0-ec11-a866-00505680deec
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=2a0d3fbf-2068-e511-80c6-005056ac167e


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

5 09-06-2022 
 1

€ 0,00 09-06-2022 
 1

€ 27.473,39

Toelichting 

Dit saldo is met name een gevolg van een tweetal debiteurenbetalingen

08-09-2022
 2

van 
10-5-2022

t/m 
3-6-2022

09-06-2022 
 1

van 
4-6-2022

t/m 
2-9-2022

08-09-2022
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 15 uur 6 min

2 14 uur 12 min

totaal 29 uur 18 min

In de eerste verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgevonden met de
bestuurder, de heer Hartlief. Daarnaast is er veelvuldig contact geweest met
het UWV, in verband met de 5 personeelsleden en heeft de curator
inventariserende werkzaamheden verricht.

09-06-2022 
 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator veelvuldig contact gehad met
de bestuurder, zijn de crediteuren in kaart gebracht en heeft er een eerste
onderzoek naar de bedrijfsvoering plaatsgevonden.

08-09-2022
 2

1. Inventarisatie



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Bestuurder de heer B.J. Hartlief, eveneens failliet verklaard per 10 mei 2022. 09-06-2022 
 1

nnb 09-06-2022 
 1

Voor zover bekend waren er geen actieve verzekeringen meer. 09-06-2022 
 1

Failliet huurde per 1 februari 2022 een pand aan de Meint Veningastraat 10 te
Hoogezand. Dit was voorheen een hotel. De huurovereenkomst is met
wederzijds goedvinden op 11 maart 2022 beëindigd. Dit is schriftelijk door
verhuurder aan bestuurder bevestigd.

De huur bedroeg per maand € 4.000,00 excl. BTW + € 1.600,00 voor de
nutsvoorziening. De borg bedroeg € 12.000,00. Hiervan is € 3.000,00 betaald.

De verhuurder heeft nog een (forse) vordering op de BV. De verhuurder is door
de curator aangeschreven en verzocht de vordering in het faillissement in te
dienen.

09-06-2022 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder, de heer Hartlief, was voorheen werkzaam als begeleider/
hulpverlener van problematische jongeren. In eerste instantie in loondienst,
maar per november 2021 is Hartlief een eenmanszaak gestart: Coraxe Zorg en
Welzijn. De begeleiding was 24 uur, 7 dagen per week. Aan Hartlief werden
per week ca. 2 tot 3 jongeren toegewezen.

De vraag en het aanbod van de diensten waren niet meer in balans. Hartlief
was genoodzaakt uit te w ijken naar een ander pand/ verblijf voor de jongeren.
Met ingang van 7 januari 2022 is Hartlief een B.V. gestart en met ingang van 1
februari 2022 heeft de B.V. een huurovereenkomst gesloten voor het pand aan
de Meint Veningastraat 10 te Hoogezand (voormalig hotel). Het pand beschikte
over 10 kamers en bood daarmee veel (meer) mogelijkheden. De B.V. had per
1 februari vijf personeelsleden in dienst.

Coraxe Zorg en Welzijn B.V. is echter slechts 1,5 maand actief geweest. Er
ontstond een geschil tussen Hartlief, de zorgverlener en een tussenpersoon.
De locatie zou ongeschikt bevonden zijn, waardoor de indicatie stopgezet
werd en waardoor betaling voor één jongere uitbleef.

Uiteindelijk hebben er in de periode begin februari tot en met 14 maart
jongeren gewoond. Een aantal korte plaatsingen en totaal 4 jongeren voor
een iets langere tijd.

Hartlief heeft vervolgens eind maart 2022 het faillissement aangevraagd van
zowel de B.V. als van hemzelf als natuurlijk persoon. Beide faillissementen zijn
per 10 mei 2022 uitgesproken.

09-06-2022 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
5

09-06-2022 
 1

Personeelsleden 
0

09-06-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

12-5-2022 5 Met toestemming RC

totaal 5

De curator heeft contact gehad met het UWV en de noodzakelijke gegevens
aangeleverd. Het personeel is schriftelijk ontslag aangezegd op 16 mei 2022,
na een verkregen machtiging van de rechter-commissaris op 12 mei 2022.

De curator is nog in afwachting van de vordering van het UWV. Voor het
overige zijn de werkzaamheden hieromtrent afgerond.

09-06-2022 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

nvt

totaal € 0,00 € 0,00



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

nvt

totaal € 0,00 € 0,00

Het pand werd gehuurd inclusief inventaris. Bestuurder heeft verklaard geen
andere activa te hebben aangeschaft.

09-06-2022 
 1

nvt 09-06-2022 
 1

nvt 09-06-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

nvt

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

nvt

totaal € 0,00 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Factor 5 BV € 9.072,20 € 9.072,20

totaal € 9.072,20 € 9.072,20 € 0,00

Op 16 mei 2022 is door Factor 5 € 9.072,20 op de zakelijke rekening van
Coraxe Zorg en Welzijn B.V. betaald. De bank is verzocht dit bedrag naar de
boedelrekening door te storten.

De bestuurder heeft verklaard dat er nog ca. € 13.000,00 betaald moet
worden door gemeente Westerveld. De door de BV verstuurde nota's zouden
zijn afgekeurd omdat deze niet via het "berichtenverkeer" zouden zijn
ingediend. De curator beschikt nog niet over de (door Hartlief opgestelde)
nota's, maar heeft inmiddels wel contact gezocht met de betreffende debiteur.

09-06-2022 
 1

Het ging hier om een bedrag van € 18.168,35 dat -na overleg- door de
gemeente is voldaan.

08-09-2022
 2

Debiteuren inventariseren en incasseren. 09-06-2022 
 1

Alle openstaande debiteuren zijn thans geïnd. 08-09-2022
 2



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

nvt 09-06-2022 
 1

nvt 09-06-2022 
 1

nvt 09-06-2022 
 1

nvt 09-06-2022 
 1

nvt 09-06-2022 
 1

nvt 09-06-2022 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

nvt 09-06-2022 
 1

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Tot nu toe is er weinig administratie overgelegd. De B.V. is uiteindelijk ook
slechts 1,5 maand actief geweest. De curator betw ijfelt of er een degelijke
boekhouding is bijgehouden.

09-06-2022 
 1

Die tw ijfels zijn vooralsnog niet weggenomen. 08-09-2022
 2

nvt 09-06-2022 
 1

nvt 09-06-2022 
 1

Toelichting 

Zoals eerder vermeld, is de bestuurder privé ook failliet.

08-09-2022
 2

In onderzoek 09-06-2022 
 1

De curator zal de financiële bescheiden nader bestuderen en bekijken of er
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

09-06-2022 
 1

De curator heeft binnengekomen (financiële) bescheiden bestudeerd. 08-09-2022
 2

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 5.117,00

Toelichting 

Loonheffing maart 2022: € 3.158,00
Loonheffing april 2022: € 1.959,00

09-06-2022 
 1

€ 19.158,00

Toelichting 

Loonheffing maart t/m mei 2022

08-09-2022
 2

1

Toelichting 

Tot nu toe heeft één schuldeiser zich bij de curator gemeld.

09-06-2022 
 1

7 08-09-2022
 2

€ 1.759,80 09-06-2022 
 1

€ 5.630,59 08-09-2022
 2

nnb 09-06-2022 
 1

Crediteuren inventariseren 09-06-2022 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

nvt 09-06-2022 
 1

10. Overig

De curator zal de financiële bescheiden (nadat deze door de bestuurder zijn
aangeleverd) bestuderen. Voorts zal worden gekeken of de debiteur(en)
geïncasseerd kan/kunnen worden.

09-06-2022 
 1

nnb 09-06-2022 
 1

8-12-2022 08-09-2022
 2

Crediteuren inventariseren;
Debiteuren inventariseren / incasseren;
Financiële bescheiden bestuderen;
Contact voormalige verhuurder;
Reguliere werkzaamheden.

09-06-2022 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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