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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ok-M Nederland B.V.

02-04-2020
1

Gegevens onderneming
OK-M Nederland B.V. tot recent genaamd Bauland Kliniek B.V. en daarvoor
Sanavisie B.V. en onderdeel van een groepsstructuur met Aegis FF B.V. als
moedermaatschappij. Zie bijlage pdf bij dit verslag voor organogram.

02-04-2020
1

Hoogveldsew eg 7
5451AA te Mill

Activiteiten onderneming
Exploiteren kliniek voor plastische chirurgie.

02-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 4.679.955,00

€ -706.565,00

€ 2.234.303,00

2017

€ 3.313.713,00

€ -404.228,00

€ 2.126.656,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Over 2019 is geen jaarrekening voorhanden. In 2019 zou er ook substantieel
verlies zijn geleden. De jaarrekening 2018 is enkel in concept voorhanden.

02-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
24

02-04-2020
1

Toelichting
24 w aarvan 7 langdurig ziek.

Boedelsaldo
€ 8.614,91

02-04-2020
1

€ 88.552,72

23-09-2020
2

€ 19.297,62

02-03-2021
3

€ 1.066,47

02-09-2021
4

Verslagperiode
van
3-3-2020

02-04-2020
1

t/m
1-4-2020
van
2-4-2020

23-09-2020
2

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

02-03-2021
3

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021
t/m
1-9-2021

Bestede uren

02-09-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

164 uur 0 min

2

180 uur 0 min

3

57 uur 6 min

4

9 uur 0 min

totaal

410 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
OK-M Nederland B.V. is gevestigd te (5451 AA) Mill aan de Hoogveldsew eg 7.
OK-M Nederland B.V. had tot recent de naam Bauland Kliniek B.V. en daarvoor
Sanavisie B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van OK-M Nederland B.V. is
Aegis FL BV. Bestuurder en enig aandeelhouder van Aegis FL B.V. is Aegis FF
B.V. Bestuurders van Aegis FF zijn Bauland Beheer B.V. en R-Dalyn Holding B.V.,
beiden voor 50% aandeelhouder. Achter Bauland Beheer B.V. zit als
bestuurder en enig aandeelhouder C.G. Bouland, achter R-Dalyn Holding B.V.
R.G. van den Handel. Failliet voerde per datum faillissement een onderneming
die operatiekamers beschikbaar stelt aan medische zorgverleners met name
op gebied van plastische chirurgie. Faceland Kliniek/ Faceland CHRS BV is een
van de belangrijkste opdrachtgevers en een zusterbedrijf van failliet. Tot medio
2019 verrichtte failliet ook zelf operaties via ingehuurde artsen (zzp-ers). De
“operatietak” is recentelijk overgeheveld naar Faceland CHRS B.V. w elke medio
december 2019 is opgericht. De curator verricht nader onderzoek.

02-04-2020
1

De curator verricht nader onderzoek. Het onderzoek is nog niet afgerond.

23-09-2020
2

Failliet is bestuurder van Stichting Sanavisie. Tussen deze Stichting en failliet
bestaan financiële verhoudingen en de curator verricht hier nader onderzoek
naar. De curator onderzoekt tevens w at er met de bestuursfunctie moet
geschieden. De activiteiten van deze Stichting zouden gestaakt zijn.
De curator heeft recentelijk een rapport ontvangen van Joanknecht Forensics
en Recovery inzake quick scan administratie en de activiteiten. Vanw ege COVID
19 maatregelen is het rapport inhoudelijk nog niet besproken tussen de
curator en de onderzoeker. De curator verw acht hier de komende periode
alsnog aan toe te komen.

02-03-2021
3

Het overleg met de onderzoeker is nog gaande. Er zijn diverse onderw erpen
die nog nadere aandacht behoeven.

02-09-2021
4

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Geen.

02-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er loopt een collectieve verzekering inclusief aanvullende verzekering (w el via
andere BV: HBR) hiervan is een kopie opgevraagd. Het gaat met name om een
goederenverzekering, gebouw enverzekering, huurdersbelangverzekering,
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Artsen (als zzp-er) zijn zelf ook
verzekerd (BA). Daarnaast ook ISO certificering.

02-04-2020
1

Afgew ikkeld.

23-09-2020
2

1.4 Huur
Ja, er loopt een huurovereenkomst met Fitland Vastgoed I B.V. Failliet maakt
tevens gebruik van enkele gemeenschappelijke voorzieningen met andere
gebruikers van de huurlocatie. De curator voert overleg met de verhuurder
omtrent w ijze van beëindiging van de huur w aarbij tevens gekeken w ordt naar
een doorstart van de activiteiten van failliet op locatie te Mill. De verhuurder
heeft een hypotheek verstrekt op OG voor de verplichtingen van failliet jegens
ABN AMRO.

02-04-2020
1

De huurovereenkomst is in overleg met de verhuurder per 1 september 2020
beëindigd. Het gehuurde OK complex is aan de verhuurder opgeleverd.

23-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens failliet is het een zeer competitieve markt w aarin de marges niet zo
groot zijn. De contracten met de eindklanten w orden gesloten in een andere
BV (Faceland Chirurgie B.V./ Faceland CHRS B.V.) en die BV heeft een
overeenkomst met failliet voor huur van de ruimte voor een x aantal uur /
dagen. Voornamelijk verzekerd w erk is niet aantrekkelijk om aan te nemen
gelet op de voorw aarden / hoeveelheid omzet die daaruit kan w orden
gegenereerd. Deze “tak” (verzekerd w erk) is door failliet recentelijk aan de
Veldhuiskliniek verkocht. Er kw am te w einig w erk vanuit de andere BV zodat de
OK ruimtes minder vaak hoefden te w orden gehuurd. Hierdoor kw am er,
voornamelijk de laatste maanden, te w einig omzet binnen t.a.v. de huur die
failliet elke maand moest voldoen (12k p/m). De directie gaf aan dat het
w ellicht beter w as gew eest als men “lean en mean” kon w erken d.m.v. een
flexpool. Inmiddels had ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis aangekondigd
faillissement te w illen aanvragen. De curator verricht nader onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement, de bedrijfsstructuur en de financiële gegevens.
Er is sprake van een forse schuld aan groepsvennootschappen en
aandeelhouders (inter-company vorderingen).

02-04-2020
1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond. Een
externe accountant verricht momenteel een zogenaamde quick scan naar de
administratie.

23-09-2020
2

Zie hiervoor onder directie en organisatie

02-03-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
24

02-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
02-04-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
Personeelsleden
30

02-09-2021
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-3-2020

24

totaal

24

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De materialen te gebruiken voor operaties zijn
van failliet (medische apparatuur, bedden,
medische instrumenten, kantoorinventaris e.d.)
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verkoopopbrengst:
In onderzoek. De inboedel en het huurdersbelang is beschreven en getaxeerd
door NTAB.

02-04-2020
1

Boedelbijdrage:
In onderzoek. De curator is in overleg met ABN AMRO als (groeps)financier. Het
lijkt erop dat de bank geen pandrecht heeft op de inboedel.
De bedrijfsmiddelen zijn onderhands verkocht aan de verhuurder voor €
171.500,- excl. BTW . Het medisch/ chemisch afval is afgevoerd.

23-09-2020
2

ABN AMRO had w el een pandrecht op de bedrijfsmiddelen maar aangezien het
bodemzaken betroffen en de fiscus nog een aanzienlijke vordering heeft, is de
opbrengst in de boedel behouden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

02-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gesprek bestuurder / inschakelen taxateur.

02-04-2020
1

Afgew ikkeld.

23-09-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Diverse medische hulpmiddelen. Deze zijn
beschreven en getaxeerd door NTAB. Er dienen
nog diverse claims eigendomsvoorbehoud
afgew ikkeld te w orden zodat de “vrije” voorraad
nog niet inzichtelijk is.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verkoopopbrengst:
In onderzoek

02-04-2020
1

Boedelbijdrage:
De curator is in overleg met ABN AMRO als groepsfinancier.
De voorraad is onderhands verkocht aan HBR B.V. voor € 20.000,-. Daarvan is
€ 18.000,- afgedragen aan ABN AMRO als pandhouder. Het restant is een
boedelbijdrage.

23-09-2020
2

Er is nog een partij medicijnenvoorraad en opiaten doch deze blijkt geen
w aarde te hebben.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld.

23-09-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er bleek een kas aanw ezig te zijn met een inhoud van circa € 100,-. Dit is aan
het boedelactief toegevoegd.

02-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgew ikkeld.

23-09-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.155,08
totaal

€ 15.155,08

Toelichting debiteuren
Drietal debiteuren w elke nog gecorrigeerd moeten w orden. Er is 1 vordering op
groepsvennootschap Faceland CHRS B.V. van circa € 14.000,-w elke zou zijn
verpand aan ABN AMRO. Deze vordering is inmiddels betaald op de rekening
van failliet bij ABN AMRO en de boedel heeft een boedelbijdrage van € 713,ontvangen.

02-04-2020
1

Er bleek naast de vordering op Faceland CHRS BV geen andere vordering meer
te zijn.

23-09-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren en beoordelen.

02-04-2020
1

Afgew ikkeld.

23-09-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 342.537,00
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO (bijzonder beheer) heeft een vordering ingediend van € 342.537,uit hoofde van rekening-courant en een vordering van € 301.856,- plus pm uit
hoofde van een lening. Failliet hield tw ee bankrekeningen aan bij ABN AMRO.
Een van de rekeningen had per datum faillissement een positief saldo van circa
€ 22.000,-. ABN AMRO heeft dit saldo verrekend met haar vordering. Het saldo
op de andere rekening van circa € 340.000,- negatief.

5.2 Leasecontracten

02-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

02-04-2020
1

ABN AMRO Lease had vorderingen op curanda w elke inmiddels door een
andere groepsvennootschap zijn voldaan. De (financial) lease objecten zijn
verkocht. Zie punt 3.

23-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO heeft recentelijk het zekerhedendossier aan de curator verstrekt
hetgeen momenteel nader beoordeeld w ordt door de curator. Het gaat om een
groepsfinanciering (met hoofdelijkheid) w aarbij de bank aanspraak heeft
gemaakt op een pandrecht ter zake debiteuren en voorraad. Tevens heeft de
verhuurder een hypotheek verstrekt op haar OG als zekerheid voor de
verplichtingen van failliet jegens ABN AMRO. Op dit moment is nog niet duidelijk
of de bank een beroep gaat doen op deze zekerheid vanw ege uitw inning van
zekerheden die failliet zelf heeft verstrekt alsmede mogelijke herfinanciering
binnen de groep van vennootschappen w aar failliet deel van uitmaakt.

02-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Ja.

02-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ja. W orden beoordeeld en afgew ikkeld. Er spelen enkele discussies over
rechtsgeldigheid eigendomsvoorbehoud.

02-04-2020
1

Afgew ikkeld. Eigendommen derden zijn vrijgegeven.

23-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Ja ter zake enkele medische materialen w elke bij een ontsmettingsbedrijf
liggen die nog een vordering heeft op failliet. De curator heeft deze zaken
opgeëist met een beroep op artikel 60 lid 2 Fw . De goederen w erden nog niet
ontvangen.

02-04-2020
1

De opgeëiste zaken bleken geen w aarde meer te hebben.

23-09-2020
2

5.7 Reclamerechten
Ja. W orden beoordeeld en afgew ikkeld.

5.8 Boedelbijdragen

02-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is in overleg met ABN AMRO omtrent uitw inning van haar
zekerheden. Er w ordt getracht de zaken onderhands te verkopen in het kader
een doorstart.

02-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Gesprek bestuurder / correspondentie met bank.

02-04-2020
1

Afgew ikkeld.

23-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De OK activiteiten zijn stilgelegd vanw ege de corona situatie mede naar
aanleiding van overleg met de Inspectiedienst Gezondheidszorg en Jeugd
alsmede de medische staf. De operatieactiviteiten van 2 en 9 maart jl. zijn
uitgefactureerd. Het gaat om een boedelfactuur van € 6.000,- voor het gebruik
van de OK ruimte.

02-04-2020
1

Deze facturen zijn betaald aan de boedel.

02-03-2021
3

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn een aantal geïnteresseerden die de activiteiten w illen voortzetten. De
curator voert gesprekken met deze partijen w aarbij relevant is dat zulks niet
verloopt zoals “normaal” omdat het gaat om partijen die medische zorg
verlenen en vanw ege de corona crisis andere prioriteiten hebben en het
proces daardoor vertraagd is/ w ordt.

02-04-2020
1

Alle partijen die interesse hadden in een overname/ voortzetting van de
activiteiten zijn om uiteen lopende redenen afgehaakt.

23-09-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Gesprek bestuurder, inschakelen taxateur, gesprekken met gegadigden.

02-04-2020
1

Afgew ikkeld.

23-09-2020
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

02-04-2020
1

Het overleg is nog gaande.

02-09-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarstukken 2018 zijn gedeponeerd op 20 februari 2020 en daarmee te
laat. De jaarstukken 2019 zijn niet voorhanden. De jaarstukken 2017 zijn tijdig
gedeponeerd. De jaarstukken van 2015 tot en met 2016 zijn niet tijdig
gedeponeerd.

02-04-2020
1

Gesprek met Joanknecht Forensics en Recovery over rapportage quick scan
moet nog plaatsvinden. Zie hiervoor.

02-03-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

02-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

02-04-2020
1

02-03-2021
3

02-09-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-04-2020
1

Nee

23-09-2020
2

Toelichting
Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Joanknecht Forensics en Recovery is in opdracht van de curator bezig met een
quick scan van de administratie.

23-09-2020
2

Het gesprek met Joanknecht over de (concept) rapportage quick scan moet
nog plaatsvinden. Dat zal op korte termijn gebeuren.

02-03-2021
3

Het rapport bevat diverse onderw erpen die nog nadere aandacht behoeven.
Dit zal de komende periode nog plaatsvinden.

02-09-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 16.230,91

02-04-2020
1

€ 188.540,52

23-09-2020
2

€ 188.540,52

02-03-2021
3

€ 188.540,52

02-09-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.392,00

02-04-2020
1

€ 81.392,00

23-09-2020
2

€ 81.392,00

02-03-2021
3

€ 81.392,00

02-09-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 166.864,21

23-09-2020
2

€ 166.864,21

02-03-2021
3

€ 166.864,21

02-09-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.803,12

02-04-2020
1

€ 3.176,55

23-09-2020
2

€ 3.176,55

02-03-2021
3

€ 3.176,55

02-09-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
47

02-04-2020
1

65

23-09-2020
2

66

02-03-2021
3

66

02-09-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.295.554,04

02-04-2020
1

€ 2.503.606,65

23-09-2020
2

€ 2.504.820,89

02-03-2021
3

€ 2.504.820,89

02-09-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Gelet op de vordering van ABN AMRO en de te verw achten
boedelkosten (UW V, verhuurder) verw acht de curator niet dat er een uitkering
aan concurrente schuldeisers kan plaatsvinden.

02-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en beoordelen crediteuren.

02-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

Er zijn diverse lopende (mogelijke) aansprakelijkheidsprocedures van diverse
(voormalig) patiënten. De curator voert overleg met de medisch
verantw oordelijke persoon/ personen en de verzekeraar van failliet.

02-03-2021
3

De curator heeft betrokken naar de verzekeraar van failliet verw ezen.

02-09-2021
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek financiële stukken / rechtmatigheden/ inventarisatie boedel/
gesprekken gegadigden doorstart/ uitw inning zekerheden en overige
voorkomende w erkzaamheden.

02-04-2020
1

Onderzoek administratie en gevoerde beleid/ afw ikkeling Stichting Sanavisie/
afw ikkelen veiligstellen patiëntendossiers.

23-09-2020
2

Onderzoek administratie en gevoerde beleid/ afw ikkeling Stichting Sanavisie/
afw ikkelen veiligstellen patiëntendossiers (in verband met opslag bij diverse
partijen w aaronder Sanadome Kliniek en Faceland).

02-03-2021
3

Onderzoek administratie en gevoerde beleid/ afw ikkeling Stichting Sanavisie/
afw ikkelen veiligstellen patiëntendossiers (in verband met opslag bij diverse
partijen w aaronder Sanadome Kliniek en Faceland).

02-09-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te voorspellen.

02-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

02-09-2021
4

