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Gegevens onderneming
Naam : Scivias Zorg B.V.
Statutaire zetel : Kerkrade
Vestigingsadres : Caumerstraat 95
W oonplaats : 6467 GJ Kerkrade
KvK-nummer : 14118450
Naam (bestuurder): mw . A.H.T.M. Kruijen-Hombergen

05-09-2018
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Activiteiten onderneming
Branche: Maatschappelijk w erk
Bedrijfsactiviteiten:
Scivias verleent ambulante begeleiding aan mensen van diverse leeftijden.
Hoew el Scivias zelf aangeeft zich hoofdzakelijk te concentreren op hulp aan
zw erfjongeren, zijn de cliënten meerderjarig, categorie jong-meerderjarigen en
sommigen vallen qua leeftijd zelfs in de categorie “middelbaar”. De door Scivias
verleende zorg strekt zich uit tot hulp bij het inrichten van de basisbehoeften,
zoals onder meer het zoeken van huisvesting, het regelen van inkomen, het
regelen van een opleiding of daginvulling, zorgen voor het naleven van
afspraken met andere zorgverleners of instanties etc..

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2012

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 4.960,00

€ 128.129,00

2013

€ 1.160.570,00

€ -29.856,00

€ 137.872,00

2014

€ 1.217.863,00

€ -49.300,00

€ 139.714,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement zijn er 10 personeelsleden,
inclusief de bestuurster, mevrouw Kruijen.
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Het gemiddelde aantal over de afgelopen jaren blijkt niet uit de jaarstukken.
De toelichting op de balans en resultatenrekening is namelijk zeer summier.

Boedelsaldo
€ 17.408,88

05-09-2018
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€ 17.565,19

07-06-2019
5

€ 11.506,08

04-12-2019
6

Toelichting
Een overzicht van de bankmutaties tot heden zal als bericht w orden ingediend.
€ 12.461,76

26-05-2020
7

€ 13.662,30

17-11-2020
8

€ 14.617,99

26-04-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-1-2018

05-09-2018
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t/m
4-9-2018
van
5-9-2018

07-06-2019
5

t/m
4-6-2019
van
5-6-2019

04-12-2019
6

t/m
4-12-2019
van
5-12-2019

26-05-2020
7

t/m
25-5-2020
van
26-5-2020

17-11-2020
8

t/m
16-11-2020
van
17-11-2020
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t/m
25-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

8 uur 0 min

5

10 uur 58 min

6

1 uur 35 min

7

0 uur 40 min

8

1 uur 0 min

9

0 uur 49 min

totaal

23 uur 2 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn 1 uur en 35 minuten besteed. De w erkzaamheden
bestaan nu enkel nog aan het monitoren van de voldoening van de
bestuurster van de vordering van de boedel.

04-12-2019
6

De aard van de w erkzaamheden is sedert de laatste verslagen onveranderd:
monitoren van de betalingen van de bestuurster aan de boedel.

17-11-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Statutaire naam : Scivias Zorg B.V.
Handelsnaam : Scivias Zorg B.V.
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Datum oprichtingsakte : 7 december 2009
Naam bestuurder : mw . A.H.T.M. Kruijen-Hombergen
Geboortedatum: 9 augustus 1958 te Kerkrade
Adres: Caumerstraat 95
W oonplaats: 6467 GJ Kerkrade
Activiteiten onderneming: Maatschappelijk w erk, het verlenen van zorg
Statutaire doelomschrijving:
“Doel
Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel:
a. Het verlenen van hulp aan mensen om ongeacht w aar ze vandaan komen of
w elk verleden zij ook hebben, terug te brengen naar de eigen “Bron”;
b. Het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met,
het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen,
in w elke rechtsvorm ook;
c. Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het
beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor
schulden van anderen;
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
Statutenw ijziging:
Op 20 augustus 2010 heeft een statutenw ijziging plaatsgevonden. Met de
nieuw e statuten is een Raad van Commissarissen geïntroduceerd. Door de
overheid is namelijk verplicht gesteld dat een zorgverlenende instantie goed
w ordt bestuurd en daarvoor is intern toezicht bij de zorginstelling noodzakelijk
geacht.
Bankrelatie(s): Rabobank Parkstad Limburg U.A.
Accountant: Administratie en Belastingadviesbureau Ortmans te W ittem
Boekhouder: Intern w erd de boekhouding verzorgd door de heer Hombergen,
echtgenoot van de bestuurster, mw . Kruijen.
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1.2 Lopende procedures
Geen
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1.3 Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringsovereenkomsten meer.

05-09-2018
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1.4 Huur
Er w as geen huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte.
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De huurovereenkomsten van de ten behoeve van de cliënten gehuurde
w oonruimtes, zijn afgew ikkeld.
Ook de overige duurovereenkomsten voor bijvoorbeeld mobiele telefonie,
leaseovereenkomsten auto zijn afgehandeld.

1.5 Oorzaak faillissement
De directe oorzaak ligt in de vertraagde uitbetaling van de PGB-gelden. De
onderliggende oorzaak zijn de hoge kosten, gemaakt ten behoeve van de
cliënten, en de aanstaande w ijzigingen in de financiering van de zorg. Men w as
doende in de kosten te snijden en de bedrijfsvoering in te richten naar de
andere financieringsw ijze. Dat proces is voortijdig beëindigd omdat het
uitblijven van de betalingen door de Sociale Verzekeringsbank een acuut
liquiditeitsprobleem veroorzaakte. Reserves om dit op te vangen w aren er niet
door de ruime kosten in de voorgaande jaren.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Het gemiddelde aantal over de afgelopen jaren blijkt niet uit de jaarstukken.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-5-2015

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Dit is afgerond.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Zoals eerder aangegeven bestonden de bedrijfsmiddelen uit tw ee verouderde
desktops. Het is niet gelukt hier gegadigden voor te vinden. De computers
zullen daarom vernietigd w orden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vorderingen:
Volgens de kolommenbalans, bijgew erkt tot en met 30 april 2015, is er sprake
van een
vordering op de directie ter grootte van € 11.895,71. De directie is
aangeschreven deze
vordering te voldoen. Met de directie is ook over de vordering gesproken. De
hoogte van de vordering zou volgens de directie niet geheel kloppen. Er
zouden nog w at posten zijn die op het bedrag van € 11.895,71 in mindering
zouden moeten strekken.
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De aangeleverde stukken ter onderbouw ing van dat standpunt zijn inmiddels
bestudeerd. Er zal nog tot een vergelijk gekomen moeten w orden over de
uiteindelijke hoogte van de vordering.
Met de directie is een overeengekomen dat een bedrag van € 10.000,00
betaald w ordt. Op dit moment gebeurt dat in termijnen van € 200,00 per
maand. Mocht er meer financiële ruimte komen bij bestuurster, dan kan een
hogere aflossing plaatsvinden.

07-06-2019
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Er is op dit moment één keer € 200,00 betaald.
Het openstaande bedrag is op dit moment nog € 8.600,00. Een overzicht van
de vordering zal separaat w orden ingediend.

04-12-2019
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Thans staat nog € 7.600,00 open.

26-05-2020
7

Op dit moment bedraagt de vordering op de bestuurster nog € 6.400,00.

17-11-2020
8

De vordering op de bestuurster beloopt op dit moment nog € 5.400,00.

26-04-2021
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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
Eerder w erd opgemerkt, dat de boekhouding een voldoende beeld gaf van de
rechten en verplichtingen van de vennootschap, ondanks het ontbreken van
een crediteurenadministratie.
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Daarna vond nog een uitgebreide bespreking plaats met de bestuurster van
de vennootschap. Daarbij is niet alleen over de boekhouding gesproken, maar
ook over de vordering van de vennootschap op de bestuurster. Het gaat dan
om de vordering op de directie ter grootte van € 11.895,71, die w ordt vermeld
onder "andere activa".
Volgens de bestuurster zou de vordering, zoals opgenomen in de
kolommenbalans tot en met 30 april 2015, niet kloppen. Er zouden nog posten
mee verrekend moeten w orden. Als dat juist zou zijn, roept dat natuurlijk de
vraag op in hoeverre de overige cijfers in de boekhouding dan w el een correct
beeld geven.
Dit is afgehandeld. Overeengekomen is dat de bestuurster € 10.000,00 zal
terugbetalen.

7.2 Depot jaarrekeningen

07-06-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Het depot van de jaarstukken over de jaren 2011, 2012 en 2013 vond te laat
plaats. Over het jaar 2013 is alleen een voorlopige jaarrekening gedeponeerd.

05-09-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Inmiddels zijn alle vergaarde stukken bestudeerd en is met verschillende
betrokkenen in en rondom Scivias gesproken. Het idee dat daarbij ontstaan is,
is dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hoew el de bestuurster de
nadruk heeft gelegd op het belang van de cliënten en niet op het belang van
Scivias, lijkt het belang van Scivias niet helemaal uit het oog te zijn verloren. Er
zijn zeker besluiten genomen die, w anneer alleen naar het belang van Scivias
w as gekeken, anders zouden zijn uitgevallen. Zo heeft Scivias ten behoeve
van de huisvesting van haar cliënten een groot aantal w oningen gehuurd. Dat
w as een erg grote kostenpost, w aaraan al het grootste deel van de
cliëntvergoedingen op ging. Dit is in een latere fase w el onder ogen gezien en
de bestuurster is ook begonnen met het omzetten van de
huurovereenkomsten naar de clienten, maar zover is het niet gekomen door
het voortijdige liquiditeitsprobleem.
Van de zijde van de interne toezichthouders (die al voor het faillissement
w aren teruggetreden vanw ege een verschil van inzicht onder andere over de
financiering van de huisvesting van de clienten), zijn geen signalen ontvangen
dat de gang van zaken binnen Scivias niet geoorloofd w as.
Evenmin zijn dergelijke signalen ontvangen van de zijde van externe partijen,
zoals het Zorgkantoor of bew indvoerders van de clienten.
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Overigens is de vorenstaande indruk w el w eer op losse schroeven komen te
staan door het gesprek met de bestuurster over de vordering van de
vennootschap op haar. Als die vordering inderdaad niet juist geadministreerd
zou zijn, roept dat uiteraard de vraag op hoe betrouw baar de overige stukken
zijn w aarop de indruk mede is gebaseerd.
Nee
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7.6 Paulianeus handelen
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 64.195,16
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Toelichting
Dit betreft hoofdzakelijk de door het UW V overgenomen loonverplichtingen van
de w erknemers. Verder betreft het een vordering ter hoogte van € 1.003,14
ter zake
huurderving van de Stichting Meander Groep Zuid-Limburg.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 102.776,63
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Toelichting
Het gaat hier om de loonheffingen

8.3 Pref. vord. UWV
€ 32.168,37
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 208,00
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Toelichting
Niet uitbetaald en ook niet door het UW V overgenomen vakantiegeld van een
voormalige w erkneemster.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

05-09-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 78.951,77
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Toelichting
zie de bijgevoegde crediteurenlijsten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Er zal nog met de directie nader overleg plaatsvinden over de vordering van de
vennootschap op de directie volgens de administratie en over de juistheid van
de administratie. Zoals hiervoor al aangegeven hebben de opmerkingen van
de bestuurster dat de vordering als blijkend uit de boekhouding te hoog is, de
vraag opgew orpen of andere posten in de administratie w ellicht ook niet juist
becijferd zijn.
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Dit is afgerond.

07-06-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zodra het bedrag van € 10.000,00 geheel is ontvangen van bestuurster, is het
faillissement klaar voor afw ikkeling.

07-06-2019
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Er staat op dit moment nog € 6.400,00 open. Als dit bedrag door de boedel is
ontvangen, zal het faillissement afgew ikkeld kunnen w orden.

17-11-2020
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Alle aspecten van het faillissement zijn afgehandeld. Zodra de bestuurster de
rekening-courantvordering volledig heeft voldaan - thans moet nog €
5.400,00 betaald w orden - zal het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

