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Gegevens

Zorg Stichting

Vivence

27 december

2016

Datum

onderneming

uitspraak

21apri12022

Rechter-commissaris

mr. J.H. Steverink

Curatoren

mr. A.E. Mulder

Verlening

onderneming

licht

Omzetgegevens

Personeel

Saldo

'ZSV') ook genoemd

zsv n

F.05/16/774

nsolventienummer

Activiteiten

(hierna

(gemiddeld

aantal)

van extramurale

verstandelijke

en intramurale

zorg aan mensen

beperking.

2015:

€ 6 315.516,-

2014I

€ 5.424.249,-

2015:

73 FTE

€ 142.352,19

boedelrekening

17 september 2020 t/m 20 april 2022

Versla@periode
Bestede

uren

in verslagperiode

339 uur en 30 minuten

Bestede

uren

totaal

2.226

uur en 54 minuten

Cursief gedrukte tekst betreft tekst uit eerder faïIIissementsverslagen.
Inventarisatie

Directie en orzanisatie
1.

Zorg Strchtrng Vivence (hiernri." ZSV) is op 14 februari 2007 opgerïcht en is statutair gevestïgd
in Arnhem.
ZSV is voortgekomen
uit
de besloten vennootschap Vïvence B.V.; deze
vennootschap is op 15 aprN 2008 failHet verklaard
ZSV heeft sinds haar oprichtïng zeven verschillende bestuurders gehad. De hurdige bestuurder
rs de heer B. Ayad.
Hieronder

wordt

een overzicht

gegeven

van de bestuurders

van ZSV en de periode

dat

zij

rn

functïe waren:
De heer

12 februarí 2007 tot 1 7 febmarí

E R P. Neeb

2010

(geschorst vanaf 29 december 2009)
De heer G.M.M.

Veldema

29 december

2009

tot 1 julí 2010

(vanaf 1 juli 2010 voller:Hggevolmachtigde, vanaf
1l
Mevrouw

N.H

Lie-de

Konrng

oktober2016

geschorst)

1 )uli 2010

tot 1 julí
tot heden

De heer

D A. Nooitmeer

1 juli

2011

De heer

P. van der Loo

24 augustus

2011

(geschorst vanaf 1l juli 2016)
Mevrouw

N. Hooft-Mozart

14 september

2016
2016

tot 7 september
tot 20 december

2016
2016

met

een
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De heer

B. Ayüd

20 december

ZSV beschikte

over

een

Rüod

van

Toezicht

2016

tot heden

De samenstelling

van

deze

Rru:id ïs meerdere

malen gewqzigd in het jaar voorafgaand aan het faHlissement Voor datum farllissement zijn
ten slotte alle leden uit functre getreden De leden van de Raad van Toezicht en hun periode
in functre zqn CIÍSvolgt.'
De heer I. E. MercaNna

16 februari 2007 tot I januari 2012

De heer C. Wiltschut

16 febmarí 2007 tot 31 januarí 2010

Mevrouw

16 febmarr 2007 tot 26 aprïl 2010

L.A Apostolovïc-Donner

De heer D. H.j. Boerenstam

4 februarí 2010 tot 8 november 2016

De heer R J. Overdiep

1 januari

2012

tot 2 december

Mevrouw

1 )anuarí

2016

tot

E.R Carter

De heer E. C. Kerkhoven

1.2

Winst

en verlies

1.

Uit de jaarrekenrng
€ 199

1.3

2015

blijkt

een resultaat

in 2015

2016

2016

2016

tot 21 december

en 2014

2016

van respectieveHjk

en € 522.619,=.

Balanstotaa
1

1.4

360,=

15 november

7 julí

Het balanstotaal

Lopende

1.

bedroeg

ultimo

2015

€ 2.126.336,=

en ultimo

€ 1.926.072,=.

procedures

Op datum failHssement WOS er een procedure ririnhangig; deze procedure was ingesteld door
een oud-werknemer van ZSV en betrof een vordering tot voldoenïng van een verbintenïs uit
de boedel.

Op grond

Cumtoren

hebben

van art.

29 Fw is deze procedure

daarnoast

een

geschorst

verstekvonrus

ontvangen

waamït

bNjkt

dat

er

na

faillissementsdatum een procedure tegen ZSV aanhangrg is gemaakt en er vervolgens bq
verstek een vonnis ís gewezen. Dit betrof eveneens een vordering tot voldoening van een
verbïntems

1.5

uit de boedel.

De vordering

is geplaatst

als concurrente

vorderrng.

Verzekerinzen

1.

ZSV heefi verscheidene verzekeringen afgesloten, onder meer een ongevallen-, personeels-,
brand-

en

rechtsbijstandsverzekering

Daarnaast heeft

ZSV bedrqfs-, bestuurders-

/toe;ächthouders- en WEGAM aanspmkelqkheidsverzekerrngenafgesloten.
De ongevaIIenverzekerrng en de bedrijfs- en WEGAM aansprakeIqkheidsverzekeringenzqn
voor

de

voortzettïngsperiode

aangehouden

en

betaald;

de

overige

verzekerïngen

zijn

beëindigd. Ter;mke van de bestuurders-/toezichthouders-aanspmkeIqkherdsverzekerïnggeldt
dat het uitlooprisïco voor v4jfjaar
ZSV had
middel

te kampen

met

íS bqverzekerdop

meerdere

van de personeeIsverzekering

werknemers

die

2.

Alle

In de komende

verzekerrngen

zijn

verslagperiode

inmïddels

(lüngdurig)

zrek

waren

(zrekengeId/calamiteitendekking) ÍS dit

MogeN)k heeft de boedel een daim ter zake
werknemers.

kosten van de boedel.

vün

zullen

beërndigd,

de uitbetaling

curatoren

met

dïen

vün

hier onderzoek

verstande

dat

gemeld.
risico

loon

de

verzekerd.

aan

naar

Door

de

zieke

doen.

bestuurders-

/toezïchthouders- aanspmkeHjkheidsverzekeringnog loopt voor wat betreft het uitlooprisico
gedurende vqf jaren Voor wat betreft de personeeIsverzekerïnggeldt dm nog onduidelijk

íS of
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onder

deze

verzekering

loonkosten

kan

betrekkrng

met

worden
tot

het

geclaimd.

Deze

ziekteverzuim

verzekering

boven

het

uitkomen Op dit moment wordt onderzocht of drt het geval
;4ekme1dïngen,

alsmede

hierop

terug

worden

ontvangen

3.

de duur

gekomen

ten bedrage

daarvan

wordt

Als gevolg

ïn küart

keert

eigen
was

van de beëïndiging

urt

van

indien

het aantal

In een volgend

van de polïssen

de

€ 102.461,25

2016 en is

voor

gebracht.

eerst

risico

verslag

ml

ís een restitutie

van € 669,74.

Bq de verzekeraar waar de bestuurders-/toezichtliouders-aansprakeIqkherdsverzekeringloopt
is meldrng gemaakt vün de diverse darms urt hoofde van oanspmkeíqkstelling van bestuurders
en toezichthouders. Hrerover heeft overleg plams. Voor nadere informatïe over de
aansprakelijksteIIingen

wordt

verwezen

naar

punt

zeven

van dit verslag

Voor wat betrefi de ziekteverzurmverzekerïng geldt dat dit punt nog rn onderzoek is. Het
is op verschillende
wijzen bqgehouden, maar er rs met Mn volledrg register

zïekteverzuim

Inmrddels wordt met Arboned, de verzekemar en UWV bezïen of tot een totaal overzicht kan
worden gekomen zodat kan worden bepaüld of er aanspraak bestaat op de verzekering of
nret.

4.

Tot op heden rs nog steeds onduidelijk of aanspraak kan worden gemaakt op de
zrekteverzurmverzekering. Dit íSonder meer het gevolg van het feit dat in de laatste periode
voomfgaand aan het failHssement niet alle zïektemeldïngen correct zqn gemeld
onderzoek

5

wordt

Het

voortgezet

De afgelopen periode is gebleken dat geen aanspraak kan
zrekteverzuimverzekerrng.Diverse personen zqn ziek geweest zonder

worden

gemririkt

op

zrch zïek te melden

de

en de

ziekmeldïngen dre er wel zqn geweest zpn met altijd afgemeld, als gevolg waarvan niet kan
worden bepaald of de drempel om
overschreden.
laten

De cumtor

verkeerí

üanspraak

ter zake

te

kunnen

maken

ïn bewíjsproblemen

op

en zal

de

verzekering

derhalve

deze

is
daïm

rusten.

Huur
1

ZSV treedt

op als zowel

verhuurder

zqn gehuurd

door

ZSV Wonen

wordt

door

ZSV gehuurd

direct

BV.

gehuurd.

ZSV

als huurder.

De worúngen

ll B.V. die de wonrngen
en één wonïng

onderverhuurt

deze

wordt

waarïn

haar

onderverhuurt
zowel

woningen

door

cHënten

verblqven,

aan ZSV; één

ZSV als door

vervolgens

aan

woning

ZSV Wonen

haar

ll

diënten.

De

huurovereenkomsten die ZSV ter zake met haar clrënten heeft gesloten, zqn gekoppeld

aan

de zorgovereenkomsten.

Verscheidene hoofdverhuurders hebben zich bq curatoren
al meerdere

maanden

(gemïddeld

vier)

geen

gemeld

huurbetalingen

met

de mededeling

hebben

ontvangen

zq

dat
van

Wonen ll B.V. Een oantal van hen heeft gedreigd met uitzetting van de drënten uit
het dreigement
rs rn sommige gevallen helaas ook uitgevoerd
Curatoren
hebben

ZSV
hun

woning;

faiINssements-srtuatie urtgelegd en

hebben

instanties

wel een ander

uitzettrng

voorkomen

dan

ZSV Wonen ll B V is op 3 febmürr
cumtor

von ZSV Wonen

behulp

van

de

onderkomen

begeleiders

geregeld

en

voor

ündere

de cliénten.

2017 eveneensfaNliet verklaard, zodat tezamen met

ll B V. een duur;mmere

Ook ter zake van de huurovereenkomst

met

de

oplossjng

van de woning

kan worden

die door

de

gerealiseerd.

ZSV wordt

gehuurd,

geldt

dat

er spmke is van een huurachtersmnd. De cliënt dïe rn deze woning verbleef, heefi ïnmiddels
een

andere

zorgaanbieder

en

is verhursd.

De

huurovereenkomst

is door

de

verhuurder
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opgezegd en de boedel is bereid per dïrect op te leveren

De verhuurder

wil echter

eerst de

sleutels van de woning terug marir de sleutels z0n niet in het bezit vün de boedel.
De huurovereenkomst
wordt

gehuurd,

ter zake van de wonmg

zou voor failHssementsdatum

dïe door

zowel

ZSV als ZSV Wonen

reeds zqn opgezegd

De woning

ll B V

is inmiddels

opr)eleverd.

Een aantal
gehuurd

cliënten

ontvïng

doorZSV

Wonen

intmmurale

zorg op een locatie

ll B.V. en werd onderverhuurd

te Deventer.

huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en ZSV Wonen
ontbonden

wegens betalingsachtersmnd

Ook drt pond

aan ZSV. Op 10 januari

werd

2017 is de

door de rechter

ll B.V.

en íS ZSV Wonen ll B. V veroordeeld

tot ontruiming

van het pand. Het pand is door curatoren opgeleverd aan de hoofdverhuurder
Eerder

verleende

maart

2016 gesloten.

van

kmcht.

komende

hebben

verslagperrode

de

zorg op locatie

De huurovereenkomst

Curatoren

Ook verleende
van

ZSV ook rntmmurale

Deze vestïging

tussen de verhuurders

de huurovereenkomst

opgezegd

en ZSV
en zullen

WOS

ÍS srnds 1
echter

het pand

nog
in de

opleveren.

ZSV vorig jaar

inspectie

ïn Borculo

voor

nog ïntmmurale
de

zorg rn Almere.

gezondheidszorg

Deze zorgverlening

overgedragen

huurovereenkomst rs nog van kracht; ZSV onderverhuurt

aan

een

is op last
derde.

De

formeel nu aan de zorgaanbreder

dre de cliënten heeft overgenomen
ZSV hïeld eerder
op de andere
het kantoor
Ook

drt jr

nog kantoor

dag verhuïsd
in Rotterdam

is inmiddels

de huurovereenkomst

cumtoren

hebben

waren

kwamen

verschillende

dat

computers,

In oktober

in Pijnacker

opgezegd

ter zake van het

deze kantoormimte

van de verhuurder

ïn Rotterdam.

naar een locatie

en zal op korte
kantoor

personen
en

termqn

in Pijnacker

met spoed ontrtnmd

er regelmatig
archïeven

2016 ís zij echter

De huurovereenkomst
worden

binnen

cliëntendossiers

opgeleverd.

ÍS inmïddels

en opgeleverd
naar

van de een
ter zake van

omdat
wrlden.

aanwezig.

beëindrgd;
er signalen
In het pand

Deze

zijn

nu

veHrggesteld.

Tevens

huurt

faillissement
mogelijk

2.

ZSV kantoorruimte
opgezegd

ontrurmen

in Amsterdam.

door de verhuurder.

Deze

Cumtoren

huurovereenkomst

ís na datum

zullen deze kantoorWmte

zo spoedig

en opleveren.

Inmrddels z0n alle panden die bq ZSV in gebmïk waren ontrurmd en opgeleverd. Voor wm
betreft de locatre te Almere geldt dat met de nieuwe zorgaanbreder afspmken zíjn gemaakt
over
een gebmïksvergoeding
voor
het
gebmik
van de locatie
te Almere
srnds
farIIissementsdatum. Voor het gebmik van het pand voor %llrssementsdatum geldt dat de
nieuwe zorgaanbieder haar eventuele schuld aan ZSV uit hoofde van de verschuldigde
gebmiksvergoedrng heeft verrekend met een vordering van de nieuwe zorgaonbieder op ZSV.
Voor het gebruik na faHlissementsdatum ZOÍeen vergoedïng worden voldaan ten bedrage
van € 8301,76

3

Het

Ditbedragisnognïetontvangen.

verschuldrgde

bedmg

van € 8 301,76

rs ontvangen

op de boedelrekenmg.

Dït punt

íS

daarmee afgewikkeld
Oorzaak
1.

van het faillissement

ZSV ís een zorgaanbïeder
jongvolwassen

met

die zich richt

een licht

op zorg

verstündeNjke

en wonen

beperkrng.

Zij richt

ZSV bood

zich voornamelqk
zowel

extramumle

op
als
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intmmurale

zorg

O[I)í'l

haar cNe:nten. De meeste cliènten

zqn verbonden

aan het ZHveren Kmïs

Zorgkantoor (hrerna. 'Zorgkantoor'), die daarmee (rndirect) de opdmchtgever en frnancrer
van ZSV is.

ZSV heeft om en nabq 78 cliènten en beschikt over drre locatïes: Amsterdam, Rotterdam en
Deventer. Zeven clïënten ontvingen op de locatre in Deventer intmmumle zorg en
begeleiding. De overige cNënten ontvmgen extramurale zorg, waarvan het overgrote deel
woont in wonïngen die door ZSVbeschikbaar zqn gesteld.

ZSV

is betrokken bij een grootschalrge fmude met zorggelden

toenmaNg

bestuurder,

aangehouden

zqn vrrendin,

en aangemerkt

de accountant

als verdachten

Nadat de toenmalig bestuurder

zqn rn juli 2016 de

In dat kader

en twee leden van de Rru:id van Toezicht

ZSV is eveneens

aangemerkt

rn juH 2016 rs aangehouden,

als verdüchte

túj geschorst

is

als bestuurder

van gefarlleerde. Sindsdien rs er een ïnterim-bestuurder geweest (een maand) en nadien íS
mevrouw Hooft-Momrt bestuurder geworden van gefarlleerde. Cumtoren hebben sterk de
indruk dat mevrouw Hooft-Mozart geen inhoudelijke beslissingen genomen die zagen op het
levensvatbaar maken van ZSV. Mevrouw Hoofi-Mozart heeft alle gelden van ZSV laten
overboeken nririr de kantoorrekenïng van de heer mr. Van Rossum. Ook heeft het
Zorgkantoor

eenmriril

een voorschot

voor

de geleverde

zorg

ter hoogte

van €

277.250,=

betaald op de kantoorrekemng van de heer Van Rossum. De heer Van Rossum deed vanaf
deze kantoorrekening betalingen voor ZSV Nadm de deken hïerover heeft bemiddeld heeft
mr Van Rossumrekening en vemntwoording afgelegd over de door hem ontvangen gelden
Per 21 december jl. heeft mevrouw Hoofi-Momrt zich laten urtschrqvenals bestuurder van
ZSV en hetzelfde geldt voor de laatste leden van de raad van toezïcht. :äj wisten op dat
moment dat het farllissement door verschillende partijen was riringevmagd en dat het
faillrssement ook daadwerkeHjk op 27 december 2016 zou worden uitgesproken. Dit heeft
hen niet weerhouden om zich te laten uitschrqven als bestuurder en of Nd l/C)í'l de Raad van
Toe;ächt. Vervolgens was er spmke van een schip zonder kapitein. De bestuurder
die
mevrouw Hooft-Mozart opvolgde was niet bekend bq werknemers van de organiwtie; zq
beschïkten slechts over een e-maNadres van deze persoon. Het ïs overigens de vraag of hq
rechtsgeldig rs aangesteld, mririr ook of mevrouw Hooft-Mo;mrt zich rechtsgeldrg heeft laten
uitschríjven.

Sinds de dag dat de fraude aan het licht is gekomen heeft het Zorgkantoor aangedrongen op
overdracht van de clrënten aan een andere partq. ZSV heeft túer met tot nauwelqks aan
meegewerkt; als reactre hierop heeft het Zorgkantoor het contract met ZSV beëindigd en de
betalingen gestopt. ZSV heeft een kort geding aangespannen voor de ïncasso van haor
vordering op het Zorgkantoor en om voortzetting van het contmct af te dwïngen; deze zririk
is op 14 december 2016 verloren en de voorzienrngenrechter heeft bepaald dm medewerking
moet worden

verleend

aan de overdracht

Voor faNNssementsdatum waren
overnamekandrdüten, maar
ingewïkkelde

Doordot

er

van cHènten

reeds

gesprekken

gaande

tussen ZSV en

deze overnames zqn met geformaliseerd vanwege de

huurrelaties.

het

inkomstenbron.

Zorgkantoor

hririr

?Nerdoor

werd

betoIïngsverpIrchtingen

te voldoen

betalingen

stopzette,

het

ZSV

voor

Ook de kwaliteit

verloor

nog
van zorg

ZSV

moerlijker
kwam

hririr
om

onder

grootste
aün

druk

haor

te staat
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doordat
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het personeel

hod genomen

ol lange

tijd

dan wel ziek thuis

met

WüS betaald

en een groot

aantal

werknemers

ontslag

mt

lfiterndeHjk heeft een crer:fiteur van ZSV,zijnde een pensïoenfonds, het faïlHssement van ZSV
aangevmagd Er lag daarnaast ook al een faNIissementsaanvmag van een andere credïteur.
Deze WOS echter overbodrg, nu op de eerste failHssementsaanvraag het failNssement van ZSV
is uitgesproken.

Personeel

Aantal

1

ten tijde

van faillissement

0p datum faïllissement waren er nog 51 werknemers in loondienst. Het loon

WOS

tot en met

september 2016 betaald In oktober 2016 hebben de werknemers een (geheel of gedeeltelijk)
voorschot

ontvangen.

Daarnüast
maar

Aantal
1.

waren

er 25 werknemers

die nog een vordering

in jaar voor

hadden

van wie de arbeidsovereenkomst

reeds

WCIS beëindrgd,

op ZSV.

faillissement

Uit de jaarrekerúng

blqkt

dat

er in 2015

m totaal

voor

73 FTE personeel

in dienst

WOS.

Datum ontslazaanzez@inz
1.

Op 29 december 2016 is het ontslag schrffielqk per e-mail en per brief aangezegd aan alle
personeelsleden. Het UWV heeft inmiddels op diverse locatïes centrale ïntakegesprekken
gevoerd

Op respectievelqk

25 en 26 januarí

2017

zijn rn totaal

drre werknemers

ontslag

op staande

voet aangezegd. De werknemers @n ontslag op staande voet aangezegd
frustreren van de doorstart door het in dïskrediet

brengen

vün

cumtoren

JoVoZorg B.V en actief te werven voor een andere zorgaanbreder. Bq
werknemers

was

het verrrchten

sprake

van wergerrng

van het

verlenen

van zorg

het

een

van

aan

de

drie

cliënten

en

van werkzaamheden.

Twee van de drie

werknemers

Cumtoren

dit

zullen

noodzakelqk

2.

er tevens

wegens

en doorstarter

hebben

onderdeel

bezwaar

in de komende

gemaükt

tegen

verslagperiode

het ontslag
verder

op staande

oppakken

voet.

indïen

drt

rs

UWV heeft alle dmms uit hoofde van de IoongarantieregeIing rngenomen en ïnmiddels
beoordeeld en uitgekeerd. UWV heeft haar vorderïng urt dïen hoofde ingediend.
Van

de

bezwaren

werknemers
niets

tot vernietigïng

meer

aan

wie

vernomen.

van het ontslag

het

ontslag
Inmiddels

op staande

op staande
is de termqn

voet
voor

ís aangezegd
het

indienen

ÍS na

de eerste

van een

verzoek

voet verstreken.

Van UWV is over de perïode van voor failNssementsdmum een bedmg ontvangen uit hoofde
van een zïektewetuitkering
op de boedelrekening

ten

bedmge

van € 10.373,45.

Drt bedmg

ÍS reeds

bqgeschreven

C E R ïl
,l

U S

Th S,/ U- íZ A -l E í'l

Activa

Onroerende

1.

zaken

De vennootscliap heeft geen onroerende zaken ïn eigendom.

Verkoopopbrenzst
1

Nret van toepassrng.

Hoozte hypotheek
1

Nret van toepassrng.

Boedelbi
1.

jdraze

Nret van toepassïng.

Bedrifsmiddelen

1.

ZSVbeschikt over diverse bedrqfsmiddelen, wririronder küntoorinventaris, computers, laptops
en mobiele telefoons. Daarnaast beschikt ZSV over womnginventaris die zich bevrndt in de
wonrngen van de drënten en de intmmumle
locatïe te Deventer

De

worúnginvenmris die zich bevrndt ïn de wonïngen van cNënten z4n vooralsnog geen

onderdeel

l/Oí'l de doorstart;

ter zake

van

de eventuele

verkoop

hiervan

zullen

nog

nüdere

afspraken worden gemaakt tussen cumtoren en de overnemende partqen, waaronder
doorsmrterJoVoZorg
internetveilrng

van

B.V. De overige
ProVeNïng,

activa

cumtoren

zullen

zullen

wrxirschijnlqk

worden

de rechter-commissaris

aangeboden
hïervoor

via een

machtiging

vmgen.

2.

De verkoop van bedrijfsmïddelen ís nog nret afgerond. Dit heeft te maken met het feit dat er
op drverse locaties nog bedr4fsactiva zqn riringetroffen. De afgelopen periode zi)n de actïva
door een veNïngbedrijf overal opgehaald. De verkoop van de activa zal vermoedel0k ïn de
komende
periode
kunnen worden gestart
via een rnternetveiling.

3.

De afgelopen perrode is een start gemaakt met verkoop van de bedrqfsactiva door middel van
rnternetveiling Doordat er nog diverse goederen op locatres moesten worden opgehaald

een

zijn de veilingen nog niet afgerond. In een volgend verslag zal nader worden berïcht over de
opbrengsten
en kosten van de verlingen.

4

De afgelopen perrode hebben nog diverse restrintveNingen plaatsgehad waardoor nog geen
opgave kan worden gedaan vün de defimtieve opbrengsten In een volgend verslag wordt
hïerop

5.

terug

gekomen

Inmiddels rs het veilingbedrqf meermaals gemppelleerd. Er is echter alleen een oude opgave
wriririn
met alle kosten voor ontmiming
van diverse
locaties
zqn meegenomen.

beschikbaar

De curator heeft het veilingbedrqf thans verzocht urterlijk eind november de opgave aan te
leveren zodat dit kan worden afgerond.
6.

Met de veiling van bedrijfsmiddelen rs een opbrengst van € 17099,10 gereaNseerd. De
veNingkosten

bedroegen

€ 1797,88
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Verkoopopbrenzst
1.

Nog onbekend.

Met

van toepassrng.

Bodemvoorrecht

1.

fiscus

De belangen VCI/l de fiscus zullen worden behartïgd.

Voorraden/onderhanden werk
1.

Erzqngeenvoorradenaangetroffen

OHW

1

Het onderhanden
met

haar

verlenen

het

goodwill

verkocht,

een

derde

waaronder

te treden

zorgovereenkomsten

zorgovereenkomsten dre zij heeft gesloten

de

zorgovereenkomst

van

Wel

dient

onder

de cHènten

hebben

cumtoren

andere

het

om tot een overnüme

te

concentratïeverbod

3 10

urt

voort

deze

op vrqe zorgkeuze

aan

onderhandeling

van

ZSV begeleiding

en zorg

te

cliënten.

recht

verkocht

van ZSV vloeit

Op grond

aan haar

Vanwege
worden

werk

cliënten.

komen.

geldt

Een

ex artikel

49a

kunnen

de zorgovereenkomsten

als onderdeel

recht

om

met

van de rechten

en

ander

W05

de

drënten

voortvloeïende

ook

niet

van de doorstürt
van

de

ZSV

in

uit de lopende

noodzakelijk

nu

er

een

WMG.

Verkoopopbrenzst
1.

Zie onderdeel

6.5.

1.

Nog onbekend

3.11

312

Andere
1.

activa

ZSV beschikte over een cIiëntenportefeuiIIe. Deze is verkocht üls onderdeel van de doorstart
tezamen

met

overname

2.

het recht

om met

van de rechten

Op de boedelrekenïng

de cNënten

voortvloeiende

zijn restrtuties

van ZSV in onderhandeling

uit de lopende

in verband

met

te treden

zorgovereenkomsten

beërndiging

om tot een

te komen.

van nutsvoor;äeningen

en

tankpassen ontvangen. In totaril betreft het een bedmg van € 9 379,43 Düarnaast is de
domeïnnaam

wwwzorgstad.nl

slot is een bedmg

3.

Er íS tot

van € 160,98

op heden

een

verkocht

voor

aün rente

op de boedelrekenrng

bedmg

van

€ 496,46

een bedrag van € 500,- (exclusref BTW) Tot

aan

rente

op

ontvangen

de boedelrekening

ontvangen.

Dririrnaast is gebleken dat ZSV mogelijk recht heeft op een subsidie van het Stagefonds Zorg
rn

verband

met

verslagperiode
ingediend

4.

Er is tot

het

bieden

van

correspondentre

Het besluit

op heden

hieromtrent

een bedmg

opleidingsplaatsen. Hrerover heeft de afgelopen

plaatsgehad
wordt

en

de boedel heefi hrertoe een verzoek

de komende

van € 625,63

aan rente

verslagperiode

verwacht

op de boedelrekenïng

ontvangen.

Op

15 december jl. heeft de boedel € 5.264,24 van het Stagefonds ontvangen geheel conform
het door

de boedel

ïngedïende

verzoek
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5.

De afgelopen perïode is wederom rente ontvangen. In totaal is een bedmg van € 651,51 aan
rente geï'ncasseerd.

6

In totaal

ís een bedrag

van € 739,48 rmn rente ontvangen.

7

In totaal

is een bedmg

van € 742,62 aan rente ontvangen.

8.

Op 6 april 202C) is de laatste
hoogte

van de debetrente

tot op heden in totaal

3.13

creditrente

ontvangen.

is afhankelijk

Sindsdien

van het aanwezige

een bedrag van € 187,42

aan debetrente

is sprake van debetrente.

boedelsaldo.

Vanaf

ingehouden

De

mei 2020 is

door de bank.

Verkoopopbrenzst
1.

Zïe onderdeel

6.5.

Debiteuren

Omvang
1.

debiteuren

Cumtoren

hebben

geen

debiteurenlqst van ZSV mogen ontvangen.

De verwachting

is dat ZSV

geen vorderingen op derden heeft, ten;öj er nog cliënten zqn die huur dienen te voldoen aan
ZSV of dm er nog een nabetaHng van het Zorgkantoor dïent plaats te hebben voor de
verleende

zorg.

Verder heefLZSVnog een aanzienlijke vordering op het zorgkantoor uit hoofde van verleende
zorg van voor datum faillrssement. Deze vorderrng wordt ook erkend door het Zorgkantoor
maar haar standpunt
ís dat deze vorderrng kan worden verrekend met een vorderïng die zq
weer heefi op ZSV uit hoofde van onterecht gedeclareerde zorggelden. Deze dïscussieis in de
eerste perrode van het faillissement nog niet opgepakt. Op korte termqn zal het standpunt
van het

zorgkantoor

nader

door

hüar

worden

toegelicht

en door

de curatoren

worden

beoordeeld.

2.

Gebleken íS dat ZSV nog vorderingen heeft op (voormalige) cliënten uit hoofde van eigen
bqdmgen en soms achtersmllige huur. De komende periode ml de debiteurenportefeuiIle
worden geï'nventariseerd en zal worden bezien of tot rncasso van de vorderïngen kan worden
gekomen.
De beoordeling

van de vordering

kader is het rapport

van het Zorgkantoor

van de materiële

controle

moet

nog nader plaatsvinden.

die door het Zorgkantoor

In dat

bq ZSV is uitgevoerd

opgevraagd.

3.

De afgelopen periode íSeen start gemaakt met de aanschrijvïng van alle (voormaHg) cliënten
met een betaIingsachterstand uit hoofde van huur of eïgen bqdragen, al dan niet vïü een
eventuele bewindvoerder.
Dit proces verloopt
moeizaam
Voormalige
cHënten zqn lastig te
tmceren en daardoor moeilijk of niet bereïkbaar Tevensgeldt rbt de admïmstratre nret tot en
met faNlissementsdatum ís bqgewerkt doordat betalingen op en van diverse bankrekeningen
waaronder
bankrekenïngen
dre niet direct toebehoorden aan ZSV. Uit dïverse

plaatsvonden
reacties

blijkt

derhalve

Voor zover de actuele

de cliënten heefi

dat

de achterstand

achtersmnd

lager

kan worden

is dan uit de adminïstmtie

vastgesteld

geldt

van ZSV volgt.

dm het overgrote

deel van

te kampen met schuldproblematïek en dat zq een wettelqk of

buitengerechtelqk schuIdsaneringstmject volgen. De afIossingscapaciteit van cliënten per
maand ís vrijwel nihN. De inventarisatre zal worden voortgezet
en ïn een volgend verslag zal
worden

berrcht over de uitkomst

van de üanschrqvingen
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4.

De afgelopen periode heeft de boedel van één debiteur nog een huurbetaNng van december
2016 (prefaillissement) en januarí (boedelperiode) ad in totru:il € 770,00 ontvangen. Van Mn
debiteur
dat

is het verzoek

de vorderingen

ontvongen

om in te stemmen

clrènten niet

op voormaNg

met

kunnen

een akkoord.

worden

Voor het overige

verhaold

vanwege

het

geldt
gebrek

aan verhaülsmogeIqkheden. Gezien de kosten-batenanalyse zal verder niet actief worden
geï'nd.

Daarnrxist is gebleken dat er sprake is van een vordering urt hoofde van een rekening-coumnt
van

€ 15.885,62.

waarop

tot

geèntameerd

5.

Deze

op

heden

vordering
nret

ter incasso

zal

worden

rs gereageerd

geï'nd
Indien

Er ís reeds

noodzakeHjk

een sommaUe
ml

een

verzonden

procedure

worden

van deze vordering.

De afgelopen periode is curator akkoord gegaan met twee aan haar voorgelegde
betalingsregelingen

Het betreft

ter ;mke

van

achterstallige

huurvorderrngen

van

(voormalige)

cliénten.

regelingen voor langere perroden waarrn bescheïden bedragen worden

afgedmgen aün de boedel.
Op de sommatie uit hoofde van de rekening-courantverhoudrng ís geen betaNng ontvangen.
Omdat gesommeerde onvoldoende heeft aangetoond dat de sommmre onterecht zou zqn, rs
met

toestemming

deze vordering.

van de rechter-commissaris
Zie verder

onder

een procedure

geëntameerd

ter

incasso

van

9.

Opbrenzst
1.

1.

Nog onbekend.

Nog onbekend

Bank/ Zekerheden
Vordering(en)

1

ZSV houdt bij de Rabobank v4f rekenïngen courant aan en twee spaarrekeningen. Het
credrtsaldo
verhoogd

van

deze

door

rekemngen

ontvangen

boedelrekerúng

tezamen

betaNngen

bedraagt

en vervolgens

€ 24.310,42.
opgevraügd.

Het

credrtsaldo

ÍS iets

Er is € 25.144,30

op de

ontvangen.

Cumtoren hebben ook de bankafschrffien opgevraagd bq de Rabobank. De Rabobank heeft
€ 125,= in rekening gebmcht voor het toezenden van de bankafschrffien, dït bedrag

ÍS

reeds

door de boedel aan de Rabobank voldaan en de bankrekenmgafschrffien zqn per post
ontvangen.

ZSV hield
rekening

ook
WOS

een

Internet

Rendement

Rekening

aan

bij

Triodos

Bank.

Het

saldo

op deze

€ O,=

Leasecontracten
1.

ZSV

had

auto's

in

gebrurk

op

grond

van

opemtional

leaseovereenkomsten

met

tien

verschillende leasemaatschappqen Op datum faHlissement waren er nog auto's van drie
leasemaatschappïjen

in gebruik;

de andere

leasemaatschappqen

hadden

hun

auto's

voor
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faNHssementsdatum reeds teruggehaald wegens wanbetalïng Alle auto's ;öjn ïn de afgelopen
verslagperrode opgehaald door de leasemaatschappqen
Tevens had ZSV zes kopieermachines op basis van huur ïn gebruik. Twee van de zes
kopieermachines zqn inmrddels getmceerd en opgehaald door de eigenaar De overige vrer
z0n voomlsnog onvindbaar. Indien deze nog worden gevonden, zal de eigenaar in de
gelegenheid worden gesteld ze op te halen
ZSV had verder
door

drie

de ergenaar;

watercoolers
de overige

overige

twee

watercoolers

gesteld

om de watercoolers

op basis van huur in gebruik.

twee
worden

zqn nog onvindbaar.
gevonden,

Een watercooler

Ook hier geldt

de eïgenririr

is opgehaald

dat wanneer

ïn de gelegenherd

de

zal worden

op te halen.

Tot slot maakte ZSVop basis van huur gebmik van Wdï-appamtuur. De eigenaar van deze
apparatuur

ZOÍ komende

week de apparatuur

ophalen

Inmiddels zqn alle bovenstaande claims (voor zover de goederen zqn aangetroffen)
afgewikkeld. Er zqn nog twee kopieermachines getmceerd en uïtgeleverd. Daarnaast heeft
zrch nog een partq gemeld met een claim op eigendom van wasmachines
en drogers.
De
betreffende machines zqn inmiddels uitgeleverd voor zover deze zqn aangetroffen

Beschrijvinz zekerheden
1.

ErzqndoorZSVgeenzekerhedenverstrekt.

NB' Er zqn ten behoeve van een financrer wel pandrechten gevestigd op de huurvorderingen
die ZSV Wonen II B.V. heeft op ZSV
Separatistenpositie

1.

Niet van toepassing

Boedelbidrazen
1.

Met

vün toepassing

Eigendomsvoorbehoud

I

Er heeft zich een crediteur gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De goederen
wr:iarop het ergendomsvoorbehoud zret, zqn nïet aangetroffen rn de boedel. Dït onderdeel
dan ook afgewikkeld

Reclamerechten

1

Er hebben

zich geen

crediteuren

gemeld

met

een beroep

op een reclamerecht.

zich geen

credïteuren

gemeld

met

een beroep

op een retentierecht

Retentierechten

1

Er hebben

ís
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Doorstart

/ voortzetten

Voortzetten
1

Met machtrging
voortgezet

van de rechter-commissaris

tot en met 31 januarr

hebben

curatoren

201 7. Er is voor voortzetting

de werk;mamheden
gekozen

omdat

van ZSV

de clrënten

van

ZSV mensen met een licht verstandeNjkebeperking z0n en ;äj afhankeHjk waren van de door
ZSV verleende

zorg en de door ZSV geboden

Zorg drent daarnaast
plicht
ZSV,

huurwomng

de zorg aan de verzekerde

rust op het Zorgkantoor

dïe daarvoor

maar feitelqk wordt hieraan

gevolg

Op grond

(de cNënten)

dient

te contmcteren

gegeven

door

van de Wet Langdurige

te worden

voortgezet.

Deze

met zorgru:inbreders

zoals

de zorgaanbieder.

Het per direct

overdmgen van de zorg WüS fe4teHjk onmogelqk doordat de capacïte4t niet dïrect beschrkbaar
was, de pmïëntendossiers

Ook omdat
diende

niet beschïkbaar

er een concentratïeverbod

de overnemende

partij

waren

geldt

eerst,

na

etc.

in de Wet Marktordening

verkregen

machtïging

toestemmrng van het Zorgkantoor, een ontheffing

Gezondherdszorg,

rechter-commïssaris

en

te vragen aan de Nederlandse

Zorgautorïteit. Deze ontheffing heeft de NZa afgegeven aan JoVoZorg BV, maar gedurende
deze periode was het noodzakeHjkdat ZSV de zorg bleef verlenen. Een en ander vloeït ook
voort uit hoofde van de maatschappelijke belringen.
Financiële

1

verslazlezzmz

Cumtoren hebben van het Zorgkantoor

een bedmg

rn totaal € 230.000,=

van

ontvangen.

Dït

bedrag betreft een voorschot voor de geleverde zorg na faHNssementsdatum en een
boedelbqdrage van € 25.000,= voor de afwikkeling van het faHlissement.
Cumtoren

hebben

onder

meer kosten gemaakt

om de dekking

van de verzekeringen

in stand

te houden. oaarnaast heefi de boedel de werknemers een voorschot betaald ter zake vün de
kosten werk-werkverkeer. Ook hebben cumtoren leefgelden ririn de cliënten voldaan, de
meeste cHëntenhebben recht op € 40,= leefgeld per week.
De financiële

2

verslaglegging

zal in het volgende

verslag worden

gedaan.

De afgelopen periode heeft een afrekening met het Zorgkantoor plaatsgevonden over de
geleverde zorg van na faiIIrssementsdatum. Op de boedelrekening ís een bedmg van €
334.313,19 ontvangen. De zorg aan cliënten rs per 1 febmarí 2017 gestaakt
Nüast

de boedelkosten

voor

het

aanhouden

van

het

personeel

hebben

de

cumtoren

leefgelden aan cHënten uitbemald, verzekeringen m stand gehouden, telefoon- en onkosten
aan medewerkers

voldaan

van de werkzaamheden
bedmg

van € 28.628,25

regulrere

etc

Doarnaast

op de locmïe
ririn

personeelskosten

om)

kosten

is extern personeel
te Deventer.

gemaakt

ingehuurd

In tomal

rn het

kader

voor het voortzetten

is door
van

curatoren

de voortzetting

Een deel van deze kosten (€ 21 253,83)

voor

een

(burten

dient nog te worden

voldaan.

3

De afgelopen

periode

z0n de boedelkosten

over de perrode

van voortzetting

voldaan.

Doorstart

1

Cumtor heeft in de afgelopen periode onderzocht of een doorstart tot de mogelqkheden
behoort

Op 16 januarí

201 7 is een overeenkomst

heeft daarmee de cliëntenportefeuilIe,
ZSV

te

benaderen

en

hen

een

de goodwill
nieuwe

gesloten

met JoVoZorg

(wririronder

zorgovereenkomst

B V JoVoZorg

B. V

het recht om de cliënten

van

ru:in

te

bieden)

en

de
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wonrnginventaris

ïn

de

wonrngen

van

de

cliènten

verkregen.

Ter

zake

van

wonrnginventarïs zullen nog nadere afspraken worden gemaakt tussen cumtoren
joVoZorg
cliënten

Nadat

B.V nu alleen

wonrnginventaris

verbNjven die besMten

alle werknemers

bij JoVoZorg

op de hoogte

en de boedel ís gebleken

zal worden

/lC)CÍechter

van woningen

B. V. een zorgovereenkomst

zqn gebmcht

bïnnen

tussen JoVoZorg

BV

twee dagen crrca 40 cHënten

met haar heeft laten

ook een gehermhoudingsovereenkomst

tekenen.

Deze

met de boedel

waarbq een boetebeding wr:isopgenomen. Zq heefi echter een bod uïbgebmcht
van € 1,= met gevolg dm met haar geen onderhandelrngen

en

waarin

oan te gaan.

van de overeenkomst

dat een andere zorgoanbreder

heeft benaderd en een zorgovereenkomst
zorgaanbreder

overgenomen

de

andere

getekend
ter hoogte

zqn gevoerd.

De boedel maakt ririnspraak op de boete en heeft de andere zorgaanbieder ook aansprakeHjk
voor de schade die de boedel lijdt. Ook is de NZO gevmagd om handhaving
en íS

gesteld

aangffle gedririn van valsherd in geschrffi nu de opzeggrngen zijn geantedateerd.
2.

De afgelopen periode heeft joVoZorg zich als gevolg van alle omstandigheden dïe zich
hebben

voorgedaan

genoodzüakt

gezien

om haar activiteiten

en daarmee

de doorstart

te

staken. Een en ander is het gevolg van het feit dat de andere zorgaanbieder zoals hiervoor
reeds genoemd (voormalig) cliënten van ZSV bleef benaderen, ook nadat zq een
zorgovereenkomst
gesprek

met joVoZorg

worden

Curatoren

hadden

getekend.

Met JoVoZorg

zal hierover

nog nader in

getreden.

hebben

van de andere

zorgaanbieder

hoofde van de geheimhoudingsovereenkomst

betaling

gevorderd

opgelegde

boete.

van onder andere
De andere

de uit

zorgaanbieder

heeft haar betaIingsverpIichting niet erkend en hierover heeft drverse correspondentie
plaatsgehad. Uïteindelqk heeft de andere zorgririnbieder
hun handelswijze
hand gewezen

in deze zaak rngediend

en de correspondentie

een klacht

De klacht

zal weer worden

jegens

is inmiddels

met de andere zorgaanbreder

van de boete en de aansprakelqksteIling

3.

bq Insolad.

curatoren
volledig

over
van de

over de verschuldigdheid

hervat.

De afgelopen verslagperiode hebben curatoren onderzoek verrrcht naar hetgeen zich tussen
de andere

zorgaanbieder en ZSV voorafgaand aan het failNssement heeft afgespeeld. Dit

onderzoek heeft met geleid tot andere rnzichten bq cumtoren dan hiervoor weergegeven.
Tevens hebben curatoren
onderzoek
gedaan naar in hoeverre
door partqen correct is

4

omgegaan met vertrouwelqke informatie.

De komende periode zal de discussre met de

andere zorgaanbieder

worden

gezïen het voorgaande

voortgezet.

De discussiemet de andere zorgüanbieder wordt nog voortgezet, de cumtor heeft deze partq
uitgenor:Hgd

voor een bespreking.

De cumtor heeft een schikking bereikt met de zorgaanbïeder in verband met het gebmïk van
vertrouweli)ke rnformmie. De andere parUj zal een bedrag van € 20 000,- voldoen aan de
boedel. De komende verslagperrode wordt deze schikkrng geformaliseerd. Het bedmg ÍSdus
nog niet ontvangen

6.

op de boedelrekening

De afgelopen periode ÍS de schikking geformaliseerd mrddels een vaststellingsovereenkomst
De boedel heeft het bedrag van € 20.000 ontvangen.

Deze kwestie is üfgewikkeld
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Verantwoordinz
1.

Niet van toepassing.

Opbrenzst
1.

joVoZorg B.V heeft € 25 000,= tekengeld voldaan bq het aangaan van de overeenkomst. Dit
bedmg is een voorschot op de gehele overnamesom dïe afhankeHjk is van het aantal cliènten
dat

met JoVoZorg

later worden
bedmg

B.V

berekend

betaald

een zorgovereenkomst
waarbij

ter hoogte

sMt.

is overeengekomen

van € 2.000,=

De daadwerkeHjke

datjoVoZorg

overnamesom

per overgenomen

zal

cliënt een

aan de boedel.

Boedelbidraze
1.

Nret van toepüssing.

Rechtmatigheid

Boekhoudplicht
1.

Cumtoren

hebben

de

waaronder

jaarrekenrngen

beschrkkmg
over

gekregen

de jaren

over

2011,

diverse

2012,

2014

admWstratïeve
en 2015,

bescheiden,

kolommenbalansen,

bankafschriften, grootboekkaarten, etc
De komende

perioden

ZOI de admrnistmtie

nader

worden

onderzocht

waarbp

nu reeds

gezegd kan worden dat de admrnistmtïe op datum faHlissement niet zodamg WOS
b0gehouden dat hieruit alle rechten en verplichtingen gekend kunnen worden.
2.

De

afgelopen perïode

veiHggesteld.

ÍS

de digitale

De boekhouding

boekhouding

die alleen

die werd

bijgehouden

was ïn te ;äen via de licentie

ïn Exact

online

van de door

ZSV

ingehuurde boekhouder is getmnsporteerd naar een nieuwe door cumtoren afgesloten
Hcentie.

De kosten

boekhoudïng

3.

Cumtoren

voor

de inzagelrcentïe

zal rn de komende

hebben

onderzoek

verslagperiode

veüicht

bedmgen

€ 31,-

verder worden

in de admrnrstratie

per

maand

(exd.

BTW).

De

onderzocht

van ZSV zoals deze volgt uit Exact. Er

zqn de nodrge vraagpunten. De informatre die ÍS verkregen uit het onderzoek wordt gebruikt
ïn de discussie

over de dïverse üanspmkelíjksteIIingen

zoals hierna

nader toegelicht.

Tevens ís

informatïe gedeeld met het Openbaar Mïnisterie in het kader van de stmfzaak die loopt tegen
dïverse personen.

4

De curator heeft dïverse drëntdossiers rxingetroffen. Alle dossiers zqn geï'nventüriseerd en
worden door de curator bewaard. Cliënten kunnen op sch$eHjk verzoek het volledïge dossier
toegezonden kr4gen. Er zqn reeds diverse dossiers ririn cNënten verstrekt. De curator bewaürt
geen kopïe van de aan cliënten

5

verstrekte

dossiers.

De afgelopen verslagperiode zqn nog dïverse cHëntdossiersopgevmagd en, voor zover ïn de
aommistmtie aangetroffen, volgens het vastgestelde protocol afgegeven.

6

AIS 5

Depot jaarrekeninzen
ï

zsv rs als zorginstelHng wetteNjk verplïcht om jrxirl0ks vemntwoording af te leggen over de
münier
waarop
zij het geld urt de Wet Langdurige
Zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet
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besteedt.

Onderdeel

ook op grond

van

van deze verantwoording
art.

2:300

lid 1 BW jo art.

ÍS het opstellen

van een jaarrekerung

2:360

verplicht

lid 3 BW

tot

jaarrekeningen, omdat zq in 2014 en 2015 meer dan 4,4 mríjoen euro heeft

omgezet.

omvangvandezeomzetisZSVookverpIrchttotdeponermgvündejrrekemng
geen jaarrekeningen

ZSV was

het opstellen

van

Door

de

Erzqnechter

door ZSV gedeponeerd.

Verklarinz accountant
1.

ZSV rs als zorginstelHng

ook wettelqk

verplrcht

om een accountantsverkIarïng

te overleggen.

ZSV was rn 2015 ook hiertoe verplrcht nu zq in 2014 en 2015 meer dan vqftig werknemers ïn
loondienst

In de

jaarrekemngen

opgenomen

Deze

jaarrekening;

alleen

bqgevoegd.

2.

had en haar

Curatoren

netto-omzet

die cumtoren
pagrna

bq

de

zullen

met

meer

dan € 4.400.000,=

hebben
de

ontvangen,

zou

een

accountüntsverkIarrng

jaarrekemng
de overige

Uit onderzoek van curatoren in de

bedroeg.

2010

is

de

(positieve)

accountantsverkIaringen

aün

accounmntsverklaring
ontbreekt

zqn

echter

in

elke

accountantsverklarrng

opvragen.

hen ter beschikkïng staande administratre,

de

rmngetroffen maNcorrespondentie en de betreffende jaarrekeningen, rs gebleken dat de
accountant onterecht een goedkeurend oordeel heeft gegeven over de jaaüekeningen van
ZSV. De afgelopen perïode hebben curatoren de accountant aanspmkeHjk gesteld op grond
van. 0) tekortkomrng in de nakoming van de aan hem verstrekte opdracht, (ÍÍ) onrechtmatïge
daad jegens ZSV en (ri0 onrechtmatïge daad jegens de gezamenlqke crediteuren

vün

ZSV.

Curatoren hebben tevens afgffie gevorderd van het controledossrer van de accountant. Er
heeft zich inmiddels een advocaot namens de accountant gemeld. Op deze kwestie zal rn een
volgend verslag worden terug gekomen waarbq eveneens de onderbouwïng van de claim zal
worden

weergegeven. Thans zal

eerst

de reactre

van

de

accountant

op

de

aanspmkelijkstelHng worden afgewacht.
3.

De accountant heeft op verzoek van curatoren vrijwillig het controledossier afgegeven aan
curatoren. Tot op heden heefi onderzoek ïn het controledossier ruet geleid tot

ündere

inzichten dan hiervoor weergegeven De accountant heeft nog geen inhoudelqke reactre
gegeven op de aansprakeIqkstelIrngzoals hiervoor weergegeven. De accountant heeft slechts
bij monde van z4n advocam aangegeven dat de causaliteit tussen de schade en de
schadeveroorzakende

gebeurtenis

ml

worden

betwist.

De aansprakeHjkstelIing

ZOI worden

gehandhaafd. De accountant wordt voor zijn handelen bq ZSV tevens vervolgd door het
Openbaar Mimsterie. De behandeHng van deze strafzaak zal plaatsvïnden in november en
december van dit jaar Curatoren zullen de uitkomsten van de strafzaak afwachten alvorens
rechtsmrir:itregelen te treffen. De accountant heefi de daim van curritoren gemeld bq z4n
beroepsaanspmkelqkheidsverzekeraar.
4

0p 17 december jl. heeft de strafrechter vonnis gewezen jegens de accountant. De
accountant ís in eerste aanleg schuldig bevonden aan valsheid in geschrffie met betrekkmg
tot de controleverklaring
van de jaarrekemngen van ZSV over de jaren 2011 tot en met 2015.
Aan de accountant ïs m eerste aanleg een gevangerússtraf opgelegd van twaalf maanden
waarvon
zes maanden
voorwaardeNjk.
Tegen dit vonnrs ís hoger beroep ingesteld
Nrxir ririn1e4drngvan het vonnis heeft overleg plaatsgehad tussen de curator en de advocaat
van de üccountant.
Daaruit
is gebleken
dm de beroepsaanspmkeHjkheidsverzekering
van de
accountant als gevolg van de strafrechteNjke veroordeHng vooralsnog weigert dekking te
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verlenen. Tussende cumtor en de advocaat van de accountant heeft overleg plaats over een
eventuele

5

minnelijke

regelrng.

ErvïndtnogsteedsoverIegpIaotsovereenminnelijkeregeIing.

6.

De afgelopen periode rs een mïnneNjke regeling tegen finale kwAjtïng getroffen met de
accountant. De accountant heeft zonder erkenmng van enïge aanspmkelqkheid een bedmg
van € 300.000,-.

Dït bedrag

ís reeds ontvangen

op de boedelrekening

Stortinzsverplichtinz aandelen
1.

Nret van toepassrng; ZSVrs een stichtrng en heeft dus geen aandelen uitgegeven.

Onbehoorliik

1

bestuur

0nder verw0zing nririr onderdeel 1. 7 zijn curatoren tot de conclusie gekomen dat er sprake ís
van onbehoorHjk

bestuur.

Curatoren

zullen

nader

onderzoek

doen

Cumtoren hebben de afgelopen periode twee toezïchthouders aanspmkeHjk gesteld wegens:
(0 een tekortkomïng rn de nakomïng van de aan hen verstrekte toezrchthoudende taak, 0i)
onrechtmatrge daad jegens ZSV en (Ni) onrechtmatige
daad jegens
de gezamenNjke
crediteuren van ZSV. Curatoren hebben daarnaast afgdte gevorderd van alle notulen van
vergaderingen

van

de

Raad

van

Toe;ächt

over

de

periode

2010

tot

en

met

faillissementsdatum. De aansprakeIqksteIIingen;äjn eveneensaangemeld b0 de bestuurders/toezrchthouders-aansprakelqkheidsverzekering van ZSV. Ook voor wat betreft deze claïms
zal eerst de reactie van partqen worden afgewacht alvorens een nadere onderbouwïng van
deze clarms in dit verslag
wordt gegeven
De bestuurder
van ZSV zal de komende
periode
eveneens

aansprakeHjk

worden

gesteld

wegens

onbehoorlijk

bestuur.

Cumtoren is bekend dat op dit moment vijf verdachten worden vervolgd voor hun
handeIen/betrokkenheid bp ZSV over de perïode 2010 tot en met juN 2016. Zij worden
verdacht van: 0) witwassen, 0i) bedrog met jüarrekenïngen en (Ni) va1she4din geschrffie.
Curatoren volgen de strafzaak en zullen voor zover relevant hierover rapporteren in dit
verslag.

3

De

aansprakeIijkgesteIde

personen

hebben

inmiddels

gereageerd

op

de

aanspmkeHjkstellingen. Alle reacties zijn afwqzingen geweest Curatoren kunnen zrch niet
vinden in de stellingen die aan de afwq;ängen ten grondslag worden gelegd en zullen de
aanspmkeIijkstelIingen handhaven. De afgelopen verslagperiode heeft een eerste regrezittrng
plaatsgevonden in de strafzaak. Op verzoek van een aantal verdachten hebben nadere
verhoren

plaatsgevonden.

Cumtoren

beschikken

sinds

vorige

week over de processen-verbaal

vün deze verhoren De inhoudelqke behandeHng van de strafmak ml in november en
december van dit jaar plaatsvïnden. Cumtoren zullen de uitkomsten van de straf;mak
afwachten en zrch bemden over de vmag of voeging als benadeelde partij kans van slagen
heeft, eventueel naast een cMele procedure. Curatoren bíqven de strafzaak volgen.
4.

De afgelopen periode zïjn, naast de twee toezrchthouders, eveneensde voormalïge
bestuurder en een vrouw die de betreffende bestuurder behulp;mam rs geweest bij het
wrtwassen van de aan ZSVonttrokken bedmgen aansprokeHjk gesteld. Op de betreffende
aanspmkelqksteIlrngen

is tot op heden

geen

reactre

ontvangen.

Op 1 7 december jl. heefi de strafrechter jegens de twee reeds aanspmkeHjkgestelde
toezichthouders,

de voormalig

bestuurder,

voornoemde

vrouw

en een voormalig

werknemer

C, E R ÏI U S
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van ZSVvonnis gewezen. De bestuurder ís schuldig bevonden aan {Í) valsheid in geschrffie, (H)
bedrog met verHes-en winstrekeningen en bolansen en 0ii) gewoontewrtwassen. Er rs een
gevangenisstmf opgelegd van vïerjririr onder afirek von voomrrest en onder opheffing van de
schorsïng

van de voorlopige

heclitenis

Tegen dit vonrús ÍS geen hoger beroep ingesteld.

Eén van de toezïchthouders rs veroordeeld voor het medeplegen van schuldwïtwassen waarbq
een boete ter hoogte van € 5.000,- is opgelegd. Tegen dit vonnis rs hoger beroep ingesteld
De andere toezrchthouder is - mede op verzoek vün de officieren van justrtie - vrqgesproken
van al het ten laste gelegde.
De vrouw íS veroordeeld

voorschuIdwitwassen.

Aan haar is drie maanden

voorwaürdelijke

gevangenisstraf opgelegd en 240 uren taakstmf. Tegen dit vonnrsÍS hoger beroep ingesteld
De voormalig

werknemer

ís tot slot vrijgesproken

Naar aan1e4dingvan de diverse vonnissenheeft contact plaatsgehad met de verzekeraar war
ZSVeen bestuurdersaanspmkeHjkheidsverzekeringhad afgesloten. De cumtor had de
betreffende daims reeds gemeld en heeft (aan de advocüten van) de toezichthouders
verzocht om eveneens melding te maken van de aünspmkeIqkstellingen door de cumtor

Aan

de voormalig bestuurder is informatre over de poHs verstrekt, maar vermoedelijk ml dekking
voor deze bestuurder onder de polis gezren de stmfrechtelíjke veroordeling uitgesloten zqn. In
de komende verslagperiode wordt het voorlopig oordeel van de verzekemar voor wat betreft
de dekking verwacht. De komende tqd zullen de werkzaomheden
naar aanlerding van de
aansprakeIqksteIlingen worden voortgezet

en ;ml het oordeel

vün de verzekeraar

worden

afgewacht.
5.

DeverzekemarheefivoorzoverdecuratorbekendzichnoggeendefWtiefstandpunt
gevormd. De komende periode zal vermoedelqk een procedure aanhangrg worden gemaakt
tegen de diverse personen. Zq kunnen altqd zelf de verzekeraar in vrqwaring oproepen om een
standpunt af te dwingen Er íS ook overleg gepleegd met advocaten van diverse partqen om
eventueel tot een schikking te komen, maar zonder steun van de verzekeraar Iqkt het bereïken
van een schikking onmogeHjk. De inhoudelqke behandelrng van het hoger beroep van de
toezrchthouder en vrouw tegen het strafvonnis in eerste aanleg ís nog nret gestart.

6.

De verzekemar weigert tot op heden om een standpunt

jegens de cumtor

rn te nemen over

dekkrng onder de bestuurdersaanspmkel4kheidsverzekerrngdie zret op de positie van de
bestuurder en twee toezichthouders. Er heeft nader overleg plaatsgevonden met (de
advocru:itvan) Mn van de toezichthouders, maar drt heeft tot op heden nret geleid tot een
minnelijke

regeNng en de verwachting

is gerechtvaardïgd

dat een regeling

- voor het

aanhangig maken van een procedure - er ook niet ;ml komen. De curator heeft machtigrng
verkregen voor het entümeren van een procedure jegens alle r:u:insprakeIijkgesteIde personen.
De dagvaarding zal op korte termijn worden uitgebmcht. De curator heeft ter onderbouwing
van de aansprakeHjkherdnog stukken opgevraagd (en gedeeltelqk verkregen) bq dïverse
partqen.
Gedurende het rechtsmatigherdsonderzoek heeft de curator geconstateerd dat de voormalig
advocaat van gefailleerde eveneensdiverse verw4jten kunnen worden gemaakt. De cumtor
heeft derhalve ook de voormalig advocaat en de kantoren vmaraan hq WCIS
verbonden
gedurende de periode vmarop de verwijten zïen aanspmkelijk gesteld. In dat kader rs tevens
een tuchtprocedure jegens de voormalig advocaat aanhangig gemaakt, waarover meer onder
9.

C E R "l
.A r')

'S.i'

U S

O C A -l E Í'I

7

8.

De dagvaardrng

wordt afgerond en ml binnenkort

In de afgelopen
onbehoorlijk

verslagperiode

heeft de bestuurder

bestuur, dan wel onrechtmatige

alsmede jegens de gezamenlijke
Daarbij is vastgesteld
aansprakelijkheid

crediteuren

heeft onttrokken

erkend)

uit hoofde

en ZSV Wonen II B.V. erkend.

dat de schade als gevolg van zijn
in het faillissement

van gefailleerde

geldbedragen

aan gefailleerde

en ZSV Wonen ll B.V.

en dat hij uit dien hoüfde een bedrag van € 2.305.698,35

gefailleerde

en

ZSV Wonen

en

verschuldigdheid

schuldbekentenis

van

en ZSV Wonen II B.V.

s.v. In het licht van voorgaande heeft de bestuurder

van ZSV Wonen Il

aansprakeliJkheid

ll

B.V.

De

bestuurder

van

de

genoemde

heeft

verschuldigd

ter

erkenning

vorderingen

een

is
van

notariële

afgeven die een voor executie vatbare titel bevat.

Ten aanzien van de overige
worden

meegenomen.

aansprakeIijkgestelde

vüortgezet.

ter zake waarvan

personen

De schuldbekentenis

Die schuldbekentenis

handelingen

van gefailleerde

(en door de bestuurder

onder meer erkend dat hij onrechtmatig

dagvaarding

zijn aansprakelijkheid

daad, jegens gefailleerde

gelijk is aan de faiIlissementstekorten

en het faillissement

aan

worden uitgebmcht.

heeft

namelijk

de overige

zal het vervaardigen

van de bestuurder
voor

een groot

aansprakeIijkgestelde

van de

zal daarin worden
deel betrekking

personen

op

ook verwijten

worden gemaakt. Zie verder ook onder 9.
Paulianeus handelen
1

2

Curatoren zullen nader onderzoek doen naar paulianeus handelen.

Voor failHssementsdatum
bestuurder

heeft

een

advocaat

voor

van ZSV over de perrode van september

nemen van allerhande

beslissingen bqgestaan.

van ZSV is gebleken dat de betreffende

ZSV opgetreden

de bankrekening

heeft gesteld nadat op de bankrekening

gelegd.

na

Eerst

rekemng

failHssementsdatum

heeft

de

en verantwoordrng

ÍS gebleken

advocririt

eerst

na faNHssementsdatum

advocririt

aon ZSV Daarnaast

de

door

hem

van voor failNssementsdatum

heeft verrekend

kantoorrekemng

in depot

Dit

echter

de

betreffende

aangehouden

advocaot

en in voorlopige

strafrechtelqke
met

gehouden

menen dat voornoemde

delicten.

bedmg.

verrekening
hierop

geschorst.

wqzen

was genomen

bleek

facturen

voor

zqn

van € 101.640,-.

dat

de

meermaals

zij
was

bij diverse

contact gehad

De betreffende

De komende perrode zal de ïncasso van de vorderïng

Voordat

advocaat

voor betrokkenheid

te Amsterdam.

van €

met het door hem op zqn

een bedmg

perrode hebben curatoren

de deken van de Orde van Advocaten

inmiddels

betreft

en

Uit de

een bedmg

nret had mogen plriritshebben.

konden

hechtenis

De afgelopen

rekerúng

bleek dat de betreffende

opgestelde

werkzaamheden

Curatoren

advocaat

aan ZSV

beslag WOS

gelden en gedane betalingen.

dm de betreffende

nog onder zïch hïeld dm toekwam

van zqn kantoor

van ZSV conservatoir

betreffende

afgelegd over de door hem ontvangen

10.699,59

voormülig

Gedurende het onderzoek in de admrmstmtie

advocaat

ter beschrkkïng

vemntwoording

en de

2016 tot en met december 2016 bq het

advocaat

is

op de advocaat

worden voortgezet.

3.

De afgelopen

perïode

ÍS de voormalig

advocaat

van ZSV ïn vrijheid gesteld en mteindelijk

vervolgensin smat van failNssementverklaard. De betreffende advocaat heeft hoger beroep
ingesteld tegen de faillietverklaring en dït hoger beroep ís door het gerechtshof op 3 oktober
jl. gehonoreerd.
curator

ingediend.

Cumtoren

hebben

voornoemde

claim op de voormalig

Deze is erkend voor het bedrag

overige. Het bedmg van € 10 699,59 is inmiddels

van € 10.699,59

advocririt

en betwist

voldaan op de boedelrekenrng.

bq de

voor het
Curatoren

hebben ervoor gekozenhun claim voor het overige zelf ïn te stellen buiten het farllissement.
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De advocaat íS tevens aanspmkelijk gesteld voor de schade die ZSV heeft geleden OÍ5gevolg
van wanprestatre

aan de zijde

van de advocaat.

Deze darm

ÍS door

de voormalig

curator

van

de advocririt b0 de beroepsaansprakeIijkheids-verzekemargemeld
Er wordt

4.

nog nader

onderzoek

vemcht

naar eventueel

paulianeuze

transacties.

DeafgeIopenverslagperiode;4jneendrietalbetalrngendiekortvoorhetfarIIissementvanZSV
de toenmalige
bestuurder
zqn voldaan burtengerechteHjkverruetïgd op grond van art.

aan

47

Fw Op het moment van de betaling wïst de betreffende bestuurder reeds dat het
failHssement van ZSV WOS aangevraagd. Het betreft een bedrag van ïn totaal € 8.138,85. De
bestuurder heeft reeds bericht zich niet te kunnen vinden in de vernietïgrng Er zal aldus een
procedure noodzakelqk zqn om terugbetaling af te dwrngen. Hïervoor zal aan de rechtercommissarïs

5.

machtigïng

worden

verzocht.

De üfgelopen verslrigperiode is, met mochtigrng van de rechter-commissarïs, een procedure
geënmmeerd

tegen

de toenmalige

bestuurder

wegens

paulianeus

handelen.

Zïe verder

onder

9.

Crediteuren

Boedelvorderinzen
I

De algemene failHssementskosten resulteren in (preferente) boedelvorderingen.
Voomlsnog

zqn boedelkosten

ontstaan

als gevolg

van de werkmamheden

vün de curatoren

en hun medewerkers, uit hoofde van de huur van dïverse (on)roerende zaken en kosten in
verband

met de tqdelqke

deel daarvan

voortzetting

van de activrteiten

(zie ook onderdelen

6.1 en 6.2).

Een

íS reeds betaald.

Tevens heeft de boedel het uitlooprrsico van de bestuurders-ririnsprakeIijkheidsverzekering
afgekocht ter hoogte van € 491,26. Ook heefi de boedel kosten gemaakt voor de
ïnstandhoudrng

van de digitale

omgeving

en het veïligstellen

van de dïgitale

documenten

en

pst-bestanden.

UWV heeft nog geen boedelvorderrng rngediend. De verwachtmg is dat UWV een vorderïng
heeft ter zake van het loon over de opzegtermqn.
4.

UWV heeft een boedelvorderïng ingediend uit hoofde van de overgenomen loonverplich'bngen
ten bedrage
ingedïend

vün € 321.416,
ter zake

boedelkosten

5.

6.

€ 325

710,46

76. Daarnaast

van de over

gemriakt

vanwege

UWV

€ 65.521,36

0verig

€ 357 437,98

UWV

Preferente vorderinzen van de fiscus
6

€ 1615.144,

hebben

rnmïddels

de opzeggingsperïode
het rn stand

houden

zes verhuurders

verschuldïgde

huur.

hun vorderingen
Daarnaast

van de administratieIicentie.

worden
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Preferente vorderinzen van UWV
4.

€ 454.385,58

5.

€ 456.574,43

6.

€ 458 867,31

Andere

preferente

crediteuren

Er zqn drre (ex-)werknemers die een preferente vordering hebben ïngediend ter mke van rúet
loon, niet opgenomen
vakantredagen, aanzegvergoedïng
etc Deze vorderingen
zqn

ontvangen

voomlsnog

P M. geplaatst.

8 5

concurrente

Aantal

1.

58

2

61

2.

85

3

85

4

89

5

90

8.

92

crediteuren

Alle in dït faïllissement bekende concurrente crediteuren z4n in de eerste verslagperrode
aangeschreven
ontvangen

met

het

indieningen

Bedraz concurrente
1.

€

840.326,12

2.

€

892.174,07

3.

€ 2.094.554,28

4

€ 2 091.699,33

5.

€ 2.174.215,53

6.

€ 2.424.564,22

8.

€ 2.425.030,16

verzoek

vorderingen

bq

curator

rxin

te

melden.

Alle

tot

op

heden

zijn verwerkt.

crediteuren

Verwachte wijze van afwikkelinz
Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium noB niets te zeggen.
9. Procedures

Naam

wederpartien

1.

Dooroftegencumtorenzijn(nog)geenproceduresrngesteld.

2.

Tegencumtoren is een klacht bq Insolad rngedïend, deze klacht ïs integraal afgewezen.

5.

A. De heer G. M. M
B Drs. Momrt

6.

C Tuchtprocedure
7.

Medical

A. De heer G. M. M
B. Drs. Momrt

A

Veldema
B V.

Veldema

Medrcal

voormalig

De heer G. M M. Veldema

C. Tuchtprocedure

(hoger

B. V (vonms

voormülig

beroep)
in eerste

advocririt
(hoger

aünleg

rn kmcht

van ZSV (behandeling

van gewijsde)
bij Raad van drscipline)

beroep)

advocaat

vün ZSV (behandeNng

bij Raad van discipline)
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8.

A. De heer G.M.M.

Veldema

C. Tuchtprocedure

voormalig

(arrest

advocaat

in hoger beroep

van ZSV (behandeling

in kracht van gewijsde)
bij Raad van discipline)

D. Tuchtprocedure

voormalig

advocaat

van ZSV (behandeling

bij Hof van discipline)

Aard procedures

A. mr. A.E. Mulder
Onder verwijzing

(eiser)/De

heer G M.M. Veldema

naar kopje 4. Debiteuren

Op 9 augustus
Nederland,

2018 is de heer Veldema

kanton

locatre

(zedaazde)

volgt hier verslag

Utrecht)

van het verloop

door de cumtor

wegens

het

van de procedure.

gedagvaard

niet

betalen

(Rechtbank

van

een

Midden-

bedrag

van

€

15.885,62 op grond van nakoming. Inmiddels heeft Veldema een conclusie van antwoord
rngedïend

en daarin

a.s. voor conclusie

Op 12 december
opgeworpen

Veldema

opgeworpen.
ïn incident

De zririk staat

is afgewezen.

van het ïncident

Veldema

veroordeeld.

op de rol van 14 november

door de curritor.

2018 is het vonrús ïn incident

incident

proceskosten
ontvangen

een ïncident

van antwoord

urtgesproken

waarbij

het door Veldema

ÍS CIÍSde in het ongelqk gestelde
De betaling

van de proceskosten

parUj in de
ad € 200 rs

op de boedelrekerúng

bq eindvonnrs d.d. 24 juli 2019 veroordeeld

ís daarnaast

tot betaHng

van een

bedmg van € 15.885,62, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 febmarí 2018 tot
de datum van volledrge betaHng. Veldema is tevens veroordeeld tot betaling van de
proceskosten

(€ 1.288,57)

en de nakosten

eveneens

te vermeerderen

met de wettelijke

rente Veldema heeft niet voldaan aan het vonnis ïn eerste aanleg ondanks sommmies
daartoe. Het vonnis in eerste aanleg íSaan Veldema betekend Veldema heeft hoger
beroep rngesteld tegen het vonnïs d.d. 24 julí 2019. Het Hof heeft aanlerdïng gezren om een
comparïtïe

voor antwoord

te gelasten.

Deze zal plaatsvïnden

op 7 april a.s.

De comparrtie ïn deze mak rs wegens corono afgelast De comparïtïe ml vermoedelqke het
laatste kwartaal 2020 of eerste kwartaal 2021 plaatsvïnden.
8.

De comparitie
daarvan

in deze zaak heeft op 5 februari

juni 2C)21 is deze zaak verwezen
door de curator.
curator

2021 plaatsgevonden.

is de zaak op de rol van 20 april 2021 geplaatst

Veldema

de stukken

2021 eindarrest

heeft het hof Veldema

eveneens
heeft

beroep,

ondanks

van de kantünrechter
veroordeeld

aankomende

in de kosten

Vervolgens

heeft de

en heeft het hof op 7 december
waardoor

in de nakosten

te vermeerderen

voldoende
plaats

verslagperiode

d.d. 24 juli 2019 bekrachtigd.
van het hoger beroep

(aan salaris) te vermeerderen

niet voldaan

er vindt thans overleg

reageren.

van 1

van een akte

het arrest

is gegaan.

en € 2.785,-

Veldema

daarna bij antwoordakte

Naar aanleiding
Bij tussenarrest

voor het nemen

Tegen dit arrest is geen cassatie ingesteld

is tot slot veroordeeld

betekening

roldatum

voor het wijzen van arrest overgelegd

Het hof heeft het vonnis

Veldema

mocht

gewezen.

in kracht van gewi)sde

voorschotten)

naar een nieuwe

voor arrest.

ad € 163,-

met de wettelijke

aan het vonnis in eerste
sommaties

daartoe.

met zijn advocaat.
worden

voortgezet.

Daarnaast

ad € 2.C)20,- (voor

met de wettelijke

rente.

en € 85,- in geval van
rente.

aanleg of de uitspraakin

Het arrest is aan Veldema

hoger
betekend

De incasso van de vorderingen

zal de

en
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B. mr. A.E. Mulder q q. (eiser)/Drs. Mozart Medical B V. (zedaazde)
Onder

verwijzing

naar kopje

7. Rechtmatigheid

volgt

hier verslag

van het verloop

van de

procedure.

Op 9 augustus
Gelderland,

2018

kanton

rs Drs. Momrt
locatie

Medical

Zutphen)

B. V door

wegens

de cumtor

het niet betalen

gedagvaard

(Rechtbank

van een bedmg

van €

8.138,85 op grond van pauHaneushandelen artikel 51 Fw jo 6:203 BW e.v. Inmiddels heeft
gedaagde

een conclusre

oe zaak staat
door

van antwoord

rngedïend

op de rol van 14 november

as

en driarïn

twee

voor conclusie

incidenten

van antwoord

opgeworpen.
ïn de incidenten

de curator.

Op 5 december

2018

is het vonnis

in incident

uitgesproken

waarbq

het door

Mozart

Medrcal B.V (Mozart) opgeworpen ïnädent is afgewezen. Momrt is als de in het ongel0k
gestelde

partij

Gedurende

in de proceskosten

de procedure

antwoord

in eerste

en de processtukken

gewisseld.

van het incident

Bq erndvonnrs

rxinleg

veroordeeld.

zijn er naast

ïn het incident,

d.d. 5 jurú 2019

de dagvaarding,

ook nog conclusïes

zqn de vorderingen

conclusie

van

van repNek en dupliek

van de curator

toegewezen.

De kantonrechter heeft voor recht verklaard dat de curator rechtsgeldrg op 15 maart 2018
drie betaHngen ten bedrage van in totaal € 8.138,85 heeft vernietigd op grond van art. 47
r-w. vozart

is veroordeeld

tot terugbetaNng

van voornoemd

bedrag,

te vermeerderen

met

ríe wetterqhe rente vanaf 23 maart ;m18 vomrt rs daarnaast veroordeeld in de
buitengerechteHjke

incassokosten

vermeerderen

wetteNjke

met

(€ 781,94)

rente

proceskosten

(€ 912)

tot de dag der algehele

en nakosten,

voldoening.

Naar

te

aanleiding

van het vonrus in eerste aanleg heeft Mozart onder protest een betaHngsregeling
getroffen.
Mozart heeft aanvankelijk (pro forma) hoger beroep ingesteld tegen het vonnis rn eerste
aanreg. urteimelqk hebben partqen een minneNjke regeNngtegen finale kw4)tinggetroffen.
Mo;mrt heeft een bedmg van € 8. 719,85 aan de boedel voldaan Deze kwestie is daarmee
afgewikkeld
C. mr. A.E Mulder q.q. (klazer)/voormalize advocaat gefailleerde (verweerder)
6

De curator heeft geconstateerd dat de voormaNg advocaat van gefaïlleerde diverse
verwqten kunnen worden gemaakt, zowel in tuchtrechtefljke
als civielrechteHjke
zin.
Kortweg

gezegd

komen

de

verwqten in

tuchtrechtelqke

;4n erop neer dat.

(i) verweerder

zowel gefailleerde O/Shaar bestuurder heeft bqgestaan teruAjl evïdent spmke was van
tegenstrqdig belang, 0i) verweerder heeft gehandeld in strqd met de van advocaten
vereiste ïntegrrteit, en (H0 verweerder heeft nagelaten te voldoen aan verplrchtïngen op
grond van de Wwft.
Verweerder heeft namens voormalig bestuurder Nooitmeer eind 2014 een inkeerverzoek
met

betrekking

tot inkomstenbelasting

rngediend

rn verband

met

ontvangsten

van ZSV in

de periode van 2010-2013. De opgegeven bedragen weken af van de rn de jaarrekerúngen
van ZSV CIÍSsalaris

bestuurder

vermelde

bedmgen.

De aanleïdïng

voor het rnkeerverzoek

vormde een door de belastrngdienst bq ZSV aangekondïgd onderzoek naar de heffmg en
afdracht van loonbelastrng. Verweerder heeft daarna zqn werkzüamheden voor zowel
gefailleerde OÍSde voormalig bestuurder Nooitmeer voortgezet en - in de vïsie van de
cumtor

- dïverse

voor

de voormalig

bestuurder

gunstige

stukken

opgesteld.
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In cMelrechtelqke zrn heeft de cumtor de voormoHg advocaat verweten dat hq zijn
zorgplicht jegens ge%lleerde heeft veronachtzaamd en dat hij ïn dat küder tekort is
geschoten als opdrachtnemer jegens gefailleerde, alsmede onrechtmatrg heefi gehandeld
)egens zowel ZSV als haar crediteuren.

De voormalig advocüat heeft de veruAjten van de cumtor van de hand gewezen. In de
tuchtprocedure zqn het klaagschrffi, verweerschrdt, repHeken dupliek gewrsseld. De klacht
ís doorgezonden naar de raad van drscipline voor behandeNng.Het gr@erecht ter zake (€
50) rs door de cumtor voldaan. Gedurende de tuchtprocedure heeft verweerder zrch b0 de
rechter-commrssarrs in julí 2019 beklririgd over het handelen van de cumtor Deze klacht rs
door de rechter-commissaris
7.

Het dossier

van de hand gewezen.

is door de raad van disciplïne

ontvangen

en in behondeling

genomen.

De

verwachting is dot de mak het eerste of tweede kwartaal 2021 ter zïtting :ml worden
behandeld.

8.

De raad van discipline
klachten

heeft op 6 september

van de curator

schorsing

opgelegd

gegrond

van 24 weken,

(ECLI:NL:TADRARL:2C)21:180).
beroep

ingesteld

tegen

2021 vonnis gewezen

zijn verklaard.
waarvan

Aan de voormalig

12 weken

Zowel de curator

als de voormalige

q.q. (klager)/voormalize advocaat zefailleerde
en de voormalig

hoger beroep
a.

advocaat

van ZSV hebben

van de raad van discipline.

verwijten

beslist

gegrond

het klaagschrift

Op 1l

door de bestuurder

van klaagster

ingesteld

tegen

te faciliteren

in geschrifte;
in strijd met zijn integriteit

juni 2019 bij klachtonderdeel

De door de raad van discipline

tuchtrechtelijke

q.q. (eiser)/De

in het klaagschrift

d.d. 28

straf is door het hof gehandhaafd.

naar aanleiding

De curator

van de uitspraak.

heer G.M.M.

Veldema

(zedaazde)

Eerste aanleg
daBvaarding

door curator,

eerste

rolzitting

17-10-2018

conclusie

van antwoord

door @edaagde, tevens

14-11-2018

conclusie

van antwoord,

tevens

12-12-2018

vonnis

02-01-2019

opgaveverhinderdata

26-06-2019

comparitie

24-07-2019

eindvonnis

antwoord

incident

in incident

door de curator

in incident

van partijen

Hoger beroep
07-01-2020

dagvaarding

van de

aan het plegen

b.

opgelegde

zich op de vervolgstappen

aan het ümzeilen

en mee te werken

zoals verwoord

hoger beroep

door Veldema,

eerste rolzitting

in

meer door het

Stand procedures

22-08-2018

de

op het

sub I zoals omschreven

toe te staan (onder

in geschrifte/meeheIpen

en deze fraude juridisch

te handelen

A mr. A E. Mulder

hoger

(verweerder)

hoger bemep

Het hof heeft de volgende

d.d. 28 juni 2019 oügluikend

van valsheid

beraadt

hebben

april j. heeft het Hof van Discipline

(ECLI:NL:TAHVD:2022:82).

antedateren van stukken/valsheid

b.

advocaat

verklaard:

het plegen van fraude

WNT-norm)

van ZSV is een

het vonnis.

8.

beslissing

een aantal

voorwaardelijk

D. mr. A.E. Mulder
De curator

waarbij
advocaat
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04-02-2020

tussenarrest

07-04-2020

comparitie

23-06-2020

memorie Van grieven

04-08-2020

memorie van antwoord

waarbij comparitie

na aanbrengen is gelast

na aanbrengen (comparitie

01-C)9-2C)20

tussenarrest

05-02-2C)21

comparitie

01- €)6-2021

tussenanest

27-C)7-2021

akte curator na tussenarrest

21-C)9-2C)21

antwoord-akte

05-1C)-2021

curator fourneert

14-12-2021

eindarrest

(waarbij comparitie

uitgesteld

nieuwe datum volgt)

van partijen is bepaald)

van partijen na memorie van antwoord

(heeft plaatsgevonden)

gewezen

Veldema na tussenarrest

gewezen

B. mr. A.E. Mulder q.q. (eiser)/Drs. Mozart Medical B.V. (@edaazde)
Eerste aanleg
22-08-2018

da@vaarding

17-10-2018

conclusie van antwoord

door BedaaBde

14-11-2018

conclusie van antwoord

in incident door de curator

doorcurator,eersterolzitting

05-12-2018

vonnis in incídent (bij vervroeging)

13-02-2019

conclusie van antwoord

13-03-2019

conclusie van repliek curator

08-05-2019

conclusie van dupliek Mozart

05-06-2019

eindvonnis

Mozart

Hoger beroep
29-08-2019

da@vaardin@ hogerberoepdoor Mozart

Schikking
getroffen,kwestieafgewikkeld
C. mr. A.E. Mulder q.q. (klazer)/voormalize
Tuchtprocedure
ü2-C)5-2m9

advocaat

zefailleerde(verweerder)

raad van discïpline
pro forma klacht door curator

28-06-2019

klaagschrift

13-09-2019

verweerschrift

14-11-2m9

repliek curator

31-01-2020

dupliek verweerder

curator
verweerder

Klacht doorr)ezonden aan raad van discrpline voor verdere behandeling;
afwachtïng
06-C)9-2021

van datumbepaling

uitspraak

D. mr. A.E. Mulder q.q. (kla@er)/voormaliHe advocaat @efailleerde
Tuchtprocedure

(verweerder)

hof van discipline

06-11-2021

beroepschrift

24-11-2021

verweerschríft

14-C)2-2C)22

zitting

11-04-2022

uitspraak

Werkzaamheden

rn

zrtting

verweerder
verweerder

en klaagster
en kíaagster

procedures

A. mr A.E Mulder q.q (eiser)/De heer G M.M. Veldema

(zedaazde)
heeftcumtorde wederpartq
gedagvaard.
Op16 oktober
wederpartq
eenincidenteleconclusie
metopwerpïngvaneenincident

De afgelopen verslagperiode
2018 heefL de
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ingediend Het betrefi een verzoek om rnzage rn stukken uït de adminrstratie die rn bezit
van de curator
Verweer

zouden

voeren

tegen

zqn, ter onderbouwrng
incrdent,

eerste

aanleg,

verrichten

eerste

aanleg,

werkzririmheden

van het verweer.

voorbereiden

en bqwonen

van incassowerkzaamheden
in verband

met

comparitre

van partijen

nrxiraanleïding

het door

Veldema

van vonnis
ingestelde

in
in

hoger

beroep.

Monitoren

Diverse

verdere

voortgang.

werkzaamheden

in het kader

van de procedure.

B. mr. A.E. Mulder q.q. (eiser)/Drs. Mozart Medical B.V. (zedaazde)
5.

De afgelopen verslagperiode heeft cumtor de wederpartq gedagvaard. Op17 oktober
2018 heeft de wederpartq een conclusre van antwoord met opwerpmg van twee
incidenten ingediend Het betreft een verzoek tot oproeping in vrqwaring van
het Zilveren
Kruis. Tevens is verzocht
om inmge rn stukken uit de

zorgaanbieder

admïnistratie dre rn bezit
6.

Verweer

voeren

tegen

van de cumtor

ïncrdent, repHek

zouden

zjn,

en dupHek,

ter onderbouwïng

van het verweer.

verrrchten van

rncassowerkzarimhedennaar aanleidïng van vonnis in eerste aanleg en treffen van een
betaHngsregeling, werkzaamheden
in verband
met het door Mozart
ingestelde
hoger
beroep, treffen van een minnelijke regeling tegen frnale kvAjting.
C. mr. A.E. Mulder q.q. (klazer)/voormalize advocaat zefailleerde (verweerder)
Mnspmkelqkstelling verweerder en voormalrge kantoren, indienen pro forma
tuchtklacht, opstellen klaagschríft en repliek, bestuderen klaagschrift en dupNek,voeren
van overleg met advocaat
cumtor
en voeren van correspondentie
en besprekrng met
advocaat

verweerder.

Diverse

werkzarimheden

in het kader

van de tuchtprocedure

Diverse

werkzaamheden

in het kader

van de tuchtprocedure

en aansprakeHjksteIlingen.

en aansprakeIijksteIlingen.

Overig

10.1

Plan van aanpak
1

De komende

periode

zullen

cumtoren

zïch onder

andere

bezighouden

met.'

nader onderzoek naar de oorzaak van het frirllissement;
nader

onderzoek

naar

onbehoorlqk

bestuur;

de afwikkelïng van de huurovereenkomsten;
het beoordelen
de verkoop

van de onregelmatige

doorstart;

van de rictiva.

afhandeling von drversekwesties zoals aangeduid onder rechtmatigheid;
afhandelïrug mogelïjke daim í v m. ziektegeIdverzekerïng;
te gelde maken bedöjfwctiva

afhandelïng van drversekwesties zoals aangedurd onder rechtmatigheid;
afhandeling mogeli)ke dorm i.v m. ziektegeIdverzekering;
te gelde maken bedrqfsactwa
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4

afhandeling van diverse kwesties zoals aangeduid onder rechtmatïgheid;
afhandeling mogeNjke doim í v m. ziektegeldverzekering,
5.

afhandeling von drverse kwesties zools aangeduid onder rechtmatighe4d;
het voeren

van procedures;

afrekerúng veiHngbedrqf
6.

afhandeling
voeren

7.

van

afhandeHng van dïverse kwestïes zoals riringedmd onder rechtmatigheid;
voeren

8.

10.2

van diverse kwestres ZOOÍSriringedurd onder rechtmatigheid;

en rn dat kader

drverse procedures,'

van diverse

en in dat kader

procedures.

Als hiervoor.

Termin afwikkelinz van het faillissement
4

0ver de termijn van afwikkeHng rs in dit stadïum nog rúets te zeggen Naar verwachtïng zal
de afwrkkeling echter nog gemïme tqd in beslag nemen.

5.
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