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Naam onderneming
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Gegevens onderneming
Vrouw enpoli Boxmeer B.V.
Statutaire zetel: Boxmeer
Kantoorhoudende te: Gerard Doustraat 4a, 5831 CC, Boxmeer
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Activiteiten onderneming
De vennootschap exploiteerde een polikliniek voor vrouw en met
gespecialiseerde zorg op de gebieden van gynaecologie, vruchtbaarheid,
seksuologie en overgangsklachten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 832.506,00

€ 16.319,00

€ 191.718,00

2018

€ 1.104.335,00

€ -41.848,00

€ 454.461,00

2019

€ 1.223.217,00

€ -147.278,00

€ 445.079,00

2020

€ 465.988,00

€ -443.178,00

Toelichting financiële gegevens

27-10-2020
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2019 zijn afgeleid uit de concept jaarrekening 2019. De cijfers
2020 zijn voor zover mogelijk gedeeltelijk afgeleid uit de kolommenbalans over
2020.

27-10-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
14

27-10-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren 14 medew erkers w erkzaam bij gefailleerde,
w aarvan 1 medew erker op ZZP-basis.

Boedelsaldo
€ 259.520,50

27-10-2020
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Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit de koopsom voor de doorstart en het banksaldo.
€ 169.966,19

29-04-2021
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Toelichting
Verslag 2:
Het boedelsaldo is aangevuld met de incasso van de debiteuren en
verminderd door betaling van diverse boedelschulden en het doorbetalen van
door de boedel ontvangen betalingen op het onderhanden w erk (zie punt
5.1).

Verslagperiode
van
15-9-2020

27-10-2020
1

t/m
23-10-2020
van
24-10-2020

29-04-2021
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t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

166 uur 18 min

2

261 uur 42 min

totaal

428 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren zijn besteed aan een eerste gesprek met de bestuurder en het
inventariseren van de administratie, het tijdelijk voortzetten van de
activiteiten, het veiligstellen van de (digitale) administratie, het realiseren van
een doorstart en reguliere faillissementsw erkzaamheden.

27-10-2020
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Verslag 2:
De uren zijn besteed aan het afronden van de doorstart, de incasso van de
debiteuren, afw ikkeling van de positie van de factoringmaatschappij, het
veiligstellen van de elektronische patiëntendossiers en het verstrekken van
inzage aan de patiënten en reguliere faillissementsw erkzaamheden.

29-04-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Vrouw enpoli Boxmeer B.V. is de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Demeter B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Demeter B.V. is mevrouw B.P.M.G. Havenith.
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Daarnaast w aren bij Vrouw enpoli Boxmeer B.V. tw ee commissarissen
aangesteld, namelijk mevrouw S. Smeets en mevrouw M.J.E. van der ScheurenPeters.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement w as sprake van een lopende procedure met een
schuldeiser van gefailleerde. Deze procedure w as in de fase van hoger beroep
en de w ederpartij heeft het hof verzocht de procedure te schorsen en de
curator op te roepen tot overneming van het geding. Gefailleerde is in eerste
aanleg tot betaling veroordeeld van circa € 70.000,00.

27-10-2020
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Verslag 2:
De procedure is vanw ege het faillissement geschorst en de w ederpartij heeft
de vordering ingediend ter verificatie.

29-04-2021
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen na afloop van de tijdelijke voortzetting
beëindigd en verzocht eventuele restituties over te maken op de
boedelrekening.

1.4 Huur

27-10-2020
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1.4 Huur
De curator heeft de huurovereenkomst met betrekking tot de locatie aan de
Gerard Doustraat 4a te Boxmeer op grond van art. 39 Fw opgezegd tegen 18
december 2020. In het kader van de doorstart is de doorstarter voornemens
een nieuw e huurovereenkomst te sluiten met de verhuurder. De curator zal
onderzoeken of een eerdere beëindiging van de huurovereenkomst mogelijk is.

27-10-2020
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Verslag 2:
De huurovereenkomst met de verhuurder is met w ederzijds goedvinden
eerder beëindigd per 19 oktober 2020.

29-04-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft een aantal oorzaken genoemd voor het faillissement. In
de eerste plaats hebben in 2018 veel personeelsw isselingen plaatsgevonden,
w aarbij diverse ervaren artsen en verpleegkundigen uit dienst zijn gegaan.
Het opnieuw opleiden van artsen en verpleegkundigen is een flinke investering
gew eest, zow el in tijd en geld, aldus de bestuurder. Daarnaast bestond de
zorgverlening grotendeels uit DBC-behandeltrajecten, w aarbij de factuur voor
de w erkzaamheden pas aan het einde van het behandeltraject verstuurd kon
w orden. Dit betekende feitelijk dat gefailleerde de w erkzaamheden voor circa
drie maanden moest voorfinancieren. In combinatie met de terugval in
aangevraagde behandelingen vanw ege de coronacrisis heeft dit volgens de
bestuurder geleid tot een druk op de liquiditeitspositie. Tenslotte is in 2018
een discussie ontstaan met de nieuw e ICT-provider voor het Elektronisch
Patiëntendossier. Volgens de bestuurder w erkte het ICT-systeem niet naar
behoren en hierover is een procedure gevoerd. In eerste aanleg is gefailleerde
daarbij veroordeeld de openstaande facturen van de ICT-provider ter hoogte
van gezamenlijk circa € 70.000,00 te voldoen. Gefailleerde heeft hiertegen
hoger beroep ingesteld (zie punt 1.2). De ICT-provider heeft echter op basis
van het verkregen vonnis beslag gelegd onder de factoringmaatschappij, zodat
de liquiditeiten van gefailleerde ineens zijn opgedroogd, terw ijl er geen
reserves w aren om deze liquiditeitskrapte op te vangen. Daarop heeft de
bestuurder besloten het eigen faillissement aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

27-10-2020
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Toelichting
Op datum faillissement w aren 14 medew erkers in dienst bij gefailleerde,
w aaronder één medew eker op ZZP-basis.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18

27-10-2020
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Toelichting
In de maanden voor faillissement zijn vier medew erkers uit dienst gegaan.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-9-2020

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel ontslagen op grond van art. 40 Fw en het UW V
geïnformeerd.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-10-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 20.000,00

€ 0,00

totaal

€ 20.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris bestaat uit kantoormeubilair, medische gereedschappen en
enkele medische apparaten.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing is, zal de curator
aanspraak maken op de opbrengst hiervan. Vooralsnog is de curator echter
niet bekend met een pandrecht op de roerende zaken van enige financier.

27-10-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de inventaris in het kader van een doorstart verkocht.

27-10-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

27-10-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill
Onderhanden w erk

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 168.034,76

€ 0,00

€ 5.903,64

€ 0,00

€ 203.938,40

€ 0,00

Banksaldo
totaal

Toelichting andere activa
Het onderhanden w erk bestond uit niet afgeronde of niet gestarte DBCbehandeltrajecten. De opbrengsten ter zake boedeldebiteuren, zoals
opgenomen in het financieel verslag, komen conform de afspraken omtrent de
doorstart grotendeels ten gunste van de doorstarter, nu het onderhanden
w erk in zijn geheel is overgenomen.

27-10-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft het onderhanden w erk en de goodw ill in het kader van een
doorstart verkocht. Het banksaldo is op verzoek van de curator overgemaakt
naar de boedelrekening.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 33.441,31

€ 8.097,23

€ 0,00

Intercompany lening

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.888,84

€ 4.127,03

€ 0,00

€ 89.330,15

€ 12.224,26

€ 0,00

Facturen niet-DBC
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
De handelsdebiteuren bestaan uit vorderingen op patiënten voor reguliere
zorg die niet zijn overgedragen aan de factoringmaatschappij. De
intercompany lening is een lening die door gefailleerde is verstrekt aan een
zustermaatschappij.

27-10-2020
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Verslag 2:
De curator heeft de handelsdebiteuren zoveel mogelijk geïncasseerd. Bij de
incasso is echter gebleken dat de administratie op veel punten niet is
bijgew erkt, voornamelijk omdat betalingen en creditfacturen niet zijn
verw erkt. Met enkele debiteuren zijn betalingsregelingen getroffen. De
resterende debiteuren lijken niet incasseerbaar te zijn.

29-04-2021
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De curator heeft daarnaast nog facturen aangetroffen voor niet-DBC
gerelateerde zorg. Deze facturen zijn alsnog verstuurd en geïncasseerd. De
resterende debiteuren lijken niet incasseerbaar te zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal in de komende verslagperiode de incasso van de vorderingen
ter hand nemen.

27-10-2020
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Verslag 2:
De curator zal enkele openstaande debiteuren nog incasseren of toezicht
houden op de lopende betalingsregelingen.

29-04-2021
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5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 82.136,03

27-10-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Dit betreft de vordering van de factoringmaatschappij ten aanzien van de
bevoorschotting van de facturen ter zake de DBC-behandeltrajecten. Volgens
de administratie van gefailleerde zal deze vordering fors lager uitvallen, omdat
voor het faillissement nog circa € 55.000,00 aan facturen is uitgestuurd die bij
de factoringmaatschappij moeten w orden betaald.
€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
De factoringmaatschappij heeft zich op het standpunt gesteld dat het
onderhanden w erk na datum faillissement ook aan de factoringmaatschappij
zou zijn overgedragen. De hoogte van de openstaande vordering van de
factoringmaatschappij bleef echter onduidelijk, nu de voor faillissement
overgedragen vorderingen nog niet allemaal geïncasseerd w aren. De curator
heeft uiteindelijk met de factoringmaatschappij en de doorstarter een
vaststellingsovereenkomst gesloten ter afw ikkeling van de positie van de
factoringmaatschappij. In dit kader is € 37.987,20 van de door de boedel
ontvangen inkomsten uit het onderhanden w erk betaald aan de
factoringmaatschappij en € 1.756,67 is doorbetaald aan de doorstarter. Met
deze betaling is de positie van de factoringmaatschappij tegen finale kw ijting
afgew ikkeld.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend geen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De factoringmaatschappij heeft aanspraak gemaakt op de eigendom van de
vorderingen ter zake de DBC-behandeltrajecten, omdat deze op grond van de
factoringovereenkomst zouden zijn gecedeerd. De curator heeft dit in
onderzoek.

27-10-2020
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Verslag 2:
De curator heeft de positie van de factoringmaatschappij afgew ikkeld in
overleg met de doorstarter en de factoringmaatschappij (zie punt 5.1).

29-04-2021
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5.4 Separatistenpositie
Voor zover sprake is van een voltooide cessie van bestaande vorderingen kan
de factoringmaatschappij deze vorderingen w aarschijnlijk incasseren.

27-10-2020
1

Verslag 2:
De factoringmaatschappij is inmiddels volledig voldaan en zal de incasso van
de vorderingen uit het onderhanden w erk overdragen aan de doorstarter.

29-04-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator bekend geen.
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5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend geen.
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1

5.7 Reclamerechten
Voor zover de curator bekend geen.

27-10-2020
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

27-10-2020
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Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gehad met de factoringmaatschappij over de cessie
van de vorderingen. In de komende verslagperiode zal nader met de
factoringmaatschappij w orden gesproken over hun positie.

27-10-2020
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Verslag 2:
De curator heeft overleg gevoerd met de factoringmaatschappij en de
doorstarter over afw ikkeling van de positie van de factoringmaatschappij. Met
het sluiten van een vaststellingsovereenkomst zijn deze w erkzaamheden nu
afgerond.

29-04-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de w erkzaamheden van de onderneming tijdelijk voortgezet
tot en met 2 oktober 2020.

6.2 Financiële verslaglegging

27-10-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging ten aanzien van de tijdelijke voortzetting zal in de
komende verslagperiode w orden opgenomen. In dit kader is van belang dat de
opbrengsten die de boedel zal ontvangen, deels zullen w orden doorbetaald
aan de doorstarter, omdat de doorstarter het onderhanden w erk vanaf datum
faillissement heeft overgenomen.

27-10-2020
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Verslag 2:
De curator heeft met het voortzetten van de activiteiten een omzet van €
39.743.,87 gerealiseerd. Deze omzet zag op gedeeltelijke incasso van het
onderhanden w erk dat is verkocht aan de doorstarter. Vanw ege de discussie
met de factoringmaatschappij is het door de boedel geïncasseerde bedrag
uiteindelijk voor een bedrag van € 37.987,20 overgemaakt aan de
factoringmaatschappij en voor € 1.756,67 aan de doorstarter (zie punt 5.1).

29-04-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft afspraken gemaakt met de verzekeringsmaatschappij
teneinde dekking te garanderen voor de tijdelijke voortzetting. Voorts zijn
afspraken gemaakt met de ICT-provider en andere dienstverleners teneinde
de beschikbaarheid van de benodigde softw are en de bereikbaarheid van de
gefailleerde te garanderen.

27-10-2020
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Verslag 2:
De curator heeft de boedelkosten voor het voortzetten van de
dienstverlening inmiddels voldaan, zodat deze w erkzaamheden zijn
afgerond.

29-04-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft in het kader van een doorstart de activa van de gefailleerde,
bestaande uit de inventaris, het onderhanden w erk en de goodw ill verkocht
aan Ellesie B.V.
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6.5 Verantwoording
In totaal hebben vier kandidaten zich gemeld met interesse voor een
overname van de activiteiten, w aarbij uiteindelijk tw ee kandidaten serieuze
biedingen hebben uitgebracht. Uiteindelijk zijn beide kandidaten een laatste
maal in de gelegenheid gesteld een finale bieding uit te brengen. Op basis
hiervan heeft de curator de bieding van Ellesie B.V. met toestemming van de
rechter-commissaris aanvaard.

27-10-2020
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6.6 Opbrengst
€ 218.034,76
Toelichting
De opbrengst ziet op de koopsom voor de inventaris, het onderhanden w erk
en de goodw ill.

6.7 Boedelbijdrage

27-10-2020
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

27-10-2020
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft gesprekken gevoerd met beide kandidaten en een
koopovereenkomst opgesteld voor de doorstart met Elessie B.V.

27-10-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

27-10-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 02-06-2017 (tijdig)
2017: 17-05-2018 (tijdig).
2018: 01-11-2019 (tijdig).
2019: geen deponering.

27-10-2020
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Aan de publicatieplicht is derhalve voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

27-10-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de (digitale) administratie veiliggesteld ten behoeve van het
te verrichten onderzoek naar de rechtmatigheid.

27-10-2020
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Verslag 2:
De curator heeft een eerste inventarisatie gemaakt van de administratie. In
de komende verslagperiode zal de curator een aanvang nemen met het
onderzoek naar de rechtmatigheid.

29-04-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 65.584,41

29-04-2021
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Toelichting
Verslag 2:
De boedelvorderingen bestaan uit vorderingen van het UW V en de
verhuurder.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 156.096,82

27-10-2020
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Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake onbetaalde loonheffingen.
€ 160.572,82
Toelichting
Verslag 2:
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake onbetaalde loonheffingen en
omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

29-04-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

27-10-2020
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Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 60.804,01

29-04-2021
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Toelichting
Verslag 2:
Het UW V heeft de vordering ingediend voor de overgenomen
loonverplichtingen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.159,35

27-10-2020
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Toelichting
Dit betreffen vorderingen van tw ee w erknemers ter zake vakantiedagen.
€ 25.788,11

29-04-2021
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Toelichting
Verslag 2:
Dit betreffen vorderingen van vijf w erknemers ter zake vergoedingen en
achterstallig salaris dat niet door het UW V is overgenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
47

27-10-2020
1

68

29-04-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 334.134,53

27-10-2020
1

€ 774.523,11

29-04-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

27-10-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven en de curator verifieert de indiening van de
schulden.

27-10-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Medned Information Consultancy B.V.
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9.2 Aard procedures
Dit betreft een procedure tussen gefailleerde en de ICT-provider ter zake de
vermeende gebreken in het ICT-systeem en het Elektronisch Patiëntendossier.

27-10-2020
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9.3 Stand procedures
De procedure is in de fase van hoger beroep en de w ederpartij heeft het hof
verzocht de procedure te schorsen en de curator op te roepen tot overneming
van het geding. Deze oproep is nog niet ontvangen. Gefailleerde heeft de zaak
in eerste aanleg verloren.

27-10-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
De curator zal beoordelen in hoeverre de procedure moet w orden
overgenomen.

27-10-2020
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Verslag 2:
De curator heeft de procedure niet overgenomen en de w ederpartij heeft de
vordering ter verificatie ingediend in het faillissement.

29-04-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren;
b. Incasso debiteuren;
c. Afw ikkelen tijdelijke voortzetting;
d. Afw ikkelen doorstart;
e. Onderzoek rechtmatigheid;
f. Beoordelen overnemen procedure;
g. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

27-10-2020
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a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren;
b. Afronding incasso debiteuren;
c. Onderzoek rechtmatigheid
d. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

29-04-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven.

27-10-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
29-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

29-04-2021
2

