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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zorghuisdeurne Zorg B.V.

17-08-2018
4

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZORGHUISDEURNE
ZORG B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5753 AC Deurne aan de
Vlierdensew eg no. 109a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Brabant onder nummer 58393412, hierna ook te noemen: “Zorghuisdeurne
Zorg”.

Activiteiten onderneming

17-08-2018
4

Activiteiten onderneming
Volgens de bedrijfsomschrijving uit het Handelsregister: “Het leveren van
thuiszorgdiensten ten behoeve van ouderen en zieken.” Volgens het
Handelsregister hield haar zustervennootschap Zorghuisdeurne Facilitair B.V.
zich bezig met : “Het faciliteren van voorzieningen in de meeste ruime zin van
het w oord van thuiszorgdiensten ten behoeve van ouderen en zieken.”

17-08-2018
4

Feitelijk w as er sprake van één onderneming, die w as ondergebracht in tw ee
juridische entiteiten, Zorghuisdeurne Facilitair B.V. en Zorghuisdeurne Zorg B.V.
Feitelijk w as met het faillissement van Zorghuisdeurne Facilitair B.V. ook het
faillissement van Zorghuisdeurne Zorg B.V. gegeven. Hoew el de curator van
Zorghuisdeurne Facilitair B.V. – mede op basis van de hem bekende cijfers van
Zorghuisdeurne Zorg B.V. – vrij snel na het faillissement van Zorghuisdeurne
Facilitair B.V. de aandeelhouders/directie van Zorghuisdeurne Zorg B.V. op haar
verplichting tot het aanvragen van het faillissement gew ezen had, vroeg zij het
faillissement van Zorghuisdeurne Zorg B.V. pas aan op 27 januari 2016.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 125.319,49

2015

€ 1.707.749,00

€ 64.160,31

€ 1.454.285,00

2014

€ 1.314.046,00

€ 362.238,33

€ 891.387,00

2013

€ 277.340,00

€ 64.160,31

€ 246.560,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
47

17-08-2018
4

Boedelsaldo
€ 62.781,82

17-08-2018
4

€ 53.335,65

08-08-2019
5

€ 53.407,91

10-02-2020
6

€ 59.383,02

05-08-2020
7

€ 59.861,89

18-02-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-1-2018

17-08-2018
4

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018

08-08-2019
5

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

10-02-2020
6

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

05-08-2020
7

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

18-02-2021
8

t/m
18-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

30 uur 10 min

5

6 uur 55 min

6

5 uur 55 min

7

2 uur 10 min

8

8 uur 10 min

totaal

53 uur 20 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal
188,67 uren

17-08-2018
4

Verslag 7: 6:55 uur
Totaal na verslag 7: 175:30 uur

08-08-2019
5

Verslag 8: 5 uur en 55 minuten
Totaal na verslag 8: 181 uur en 25 minuten

10-02-2020
6

Totaal na verslag 9: 183 uur en 35 minuten

05-08-2020
7

Verslag 10 : totaal bestede uren: 191 uur en 45 minuten

18-02-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
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

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
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

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 161.905,90

17-08-2018
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
€ 148.128,70

17-08-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

17-08-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 208.966,99

17-08-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 9:
De middellijke bestuurders van Zorghuisdeurne Zorg B.V., de heer Van Roekel
en mevrouw Beelen-Peeters.

05-08-2020
7

9.2 Aard procedures
Verslag 9:
Het realiseren van het faillissement van de beide middellijk bestuurders.

9.3 Stand procedures

05-08-2020
7

9.3 Stand procedures
Verslag 6:

17-08-2018
4

De bestuurders hebben een memorie van grieven ingediend, w aarna de
curator een memorie van antw oord heeft ingediend. De zaak staat thans voor
het w ijzen van arrest.
Verslag 8:
Op de w oning van de bestuurster mw . Beelen-Peters had de curator
voorafgaand aan het entameren van de procedure beslag gelegd. Inmiddels is
deze w oning verkocht. De levering dient nog ( de komende verslagperiode)
plaats te vinden. Gelet op de hoogte van de voorliggende hypotheken w ordt
een kleine afdracht van de overw aarde aan de boedel verw acht.
Ook is beslag gelegd op mogelijke inkomsten van de verantw oordelijke
bestuurders, doch dit beslag heeft (nog) niet tot enige afdracht geleid.

10-02-2020
6

Verslag 9:
De procedure w aarbij de faillissementen zijn aangevraagd zijn geschorst
omdat de bestuurders verzocht hebben om toegelaten te w orden tot de
w ettelijke schuldsanering w aarop de rechtbank eerst dient te beslissen.

05-08-2020
7

Verslag 10:
De beide bestuurders zijn inmiddels in staat van faillissement verklaard. Mr.
Hox advocaat te Eindhoven, is aangesteld als de curator. Mr. Hox heeft de
curator laten w eten dat de bestuurders geen akkoord zullen nastreven en
dat er geen uitkering te verw achten is.

18-02-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 6:
De curator heeft naar aanleiding van de ingediende memorie van grieven de
memorie van antw oord geschreven en ingediend.

17-08-2018
4

Verslag 7:
De curator heeft een antw oordakte geschreven en ingediend.

08-08-2019
5

Verslag 8:
De curator heeft aangedrongen op verkoop van de beslagen w oning en daar
w aar mogelijk de betrokken partijen (hypotheekhouders e.d.) met elkaar in
contact gebracht om deze verkoop te bespoedigen

10-02-2020
6

Verslag 9:
De verkoop van de w oning van de bestuurster Beelen-Peeters heeft bijna €
12.000,- opgeleverd voor de beide faillissementsboedels. Aan de boedel van
Zorghuisdeurne Zorg B.V. is de helft overgemaakt, zijnde een bedrag van €
5.923,68. Na ontvangst van dit bedrag heeft de curator met machtiging van de
rechter-commissaris het faillissement van de beide bestuurders aangevraagd.
Deze procedure is geschorst omdat de bestuurders naar aanleiding daarvan
een verzoek hebben ingediend om in aanmerking te komen voor de w ettelijke
schuldsanering. Op dit laatste verzoek dient de rechtbank thans te beslissen.
De curator heeft de rechtbank medegedeeld dat de bestuurders naar zijn
mening en gelet op de inhoud van het vonnis van de Rechtbank en het arrest
van het Gerechtshof niet in aanmerking kunnen komen voor de w ettelijke
schuldsanering.

05-08-2020
7

Verslag 10.
De notaris heeft aanvullend een bedrag van € 421,95 aan de boedel
overgemaakt.
Met machtiging van de Rechter-commissaris w erd de vordering van de boedel
op de beide bestuurders overgedragen aan een belangrijke crediteur. Omdat
er in de literatuur verschil van mening bestaat over de vraag in hoeverre
deze vordering overdraagbaar is, zal de curator dit nog bespreken met de
cessionaris. De afw ikkeling van deze cessie en/of het ontbinden daarvan zal
op korte termijn plaats vinden en staat de verdere afw ikkeling van het
faillissement niet in de w eg. Indien de cessionaris desondanks met de cessie
instemt zal een bedrag van € 1.000,- aan de boedel w orden toegevoegd.

18-02-2021
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 6:
4 Afw ikkelen appèlprocedure
5 Executeren vonnis en/of arrest
6 Gebruikelijke w erkzaamheden.

17-08-2018
4

Verslag 7
1 Executeren vonnis en/of arrest
2 Gebruikelijke w erkzaamheden

08-08-2019
5

Verslag 8:
1. Executeren/verkoop w oning
2. Gebruikelijke w erkzaamheden

10-02-2020
6

Verslag 9
1. Afw ikkelen faillissementsaanvragen beide bestuurders
2. Gebruikelijke w erkzaamheden.

05-08-2020
7

Verslag 10:
Dit verslag geldt als het eindverslag.

18-02-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 8:
De curator verw acht het faillissement voor het eind van het jaar af te w ikkelen.

10-02-2020
6

Verslag 9:
De curator hoopt nog steeds het faillissement voor het einde van het jaar te
kunnen afw ikkelen.

05-08-2020
7

Verslag 10:
Faillissement is voor afw ikkeling gereed.

18-02-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

