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Algemene gegevens
Naam onderneming
Boriz BV
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BORIZ B.V.,
statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te (6883 HT) Velp (Gld.)
aan het adres Kerkstraat 20, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 57360588.

22-07-2021
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Activiteiten onderneming
Boriz is een zorgaanbieder voor ambulante begeleiding en w onen met
begeleiding. Boriz richt zich op jongeren vanaf 18 jaar die moeite hebben om
(helemaal) zelfstandig te w onen en te leven. Ten tijde van de faillietverklaring
verleende Boriz zorg aan 40 cliënten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.716.786,00

€ -115.350,00

€ 824.658,00

2019

€ 1.547.887,00

€ -207.576,00

€ 539.452,00

Toelichting financiële gegevens

22-07-2021
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Toelichting financiële gegevens
De curator heeft geen financiële gegevens over 2020 ontvangen.

22-07-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

22-07-2021
1

Boedelsaldo
€ 124.189,99

22-07-2021
1

€ 98.561,64

21-10-2021
2

€ 129.735,25

19-01-2022
3

€ 129.898,92

21-04-2022
4

Verslagperiode
van
14-6-2021

22-07-2021
1

t/m
22-7-2021
van
23-7-2021

21-10-2021
2

t/m
21-10-2021
van
22-10-2021

19-01-2022
3

t/m
19-1-2022
van
20-1-2022
t/m
20-4-2022

Bestede uren

21-04-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

126 uur 20 min

2

87 uur 55 min

3

29 uur 0 min

4

24 uur 50 min

totaal

268 uur 5 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer S. Kops is (indirect, via Syb Kops Beheer BV) enig aandeelhouder en
bestuurder van Boriz BV.

22-07-2021
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Tot 20 november 2020 w as A.M. Hermes Beheer B.V. ook bestuurder en
aandeelhouder van Boriz BV.

1.2 Lopende procedures
Een andere zorgaanbieder heeft voorafgaand aan het faillissement beslag
gelegd op de bankrekening van Boriz BV. Op de faillissementsdatum w as de eis
in de hoofdzaak nog niet uitgebracht, voorzover bekend.

22-07-2021
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1.3 Verzekeringen
Boriz BV heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De premie is voldaan tot
eind 2021. Deze verzekering zal tot die datum dekking bieden.

1.4 Huur

22-07-2021
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1.4 Huur
Boriz BV huurde vier panden w aarin cliënten w onen.

22-07-2021
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1. Pand in Ede. De huurovereenkomst van dit pand is per 1 juli 2021
overgenomen door de zorgaanbieder die de zorg voor de betreffende
cliënten heeft overgenomen. De curator w acht nog op een opgave van
de schade die is aangebracht. De schade zal met de borg w orden
verrekend. De huur tot aan 1 juli 2021 w as volledig voldaan.
2. Pand in Ede. De huurovereenkomst van dit pand is per 1 juli 2021
overgenomen door de zorgaanbieder die de zorg voor de betreffende
cliënten heeft overgenomen. De verhuurder heeft van een derde partij
een bedrag ontvangen ter compensatie van de schade die is ontstaan
voorafgaand aan het faillissement. De huur w as voldaan tot en met mei
2021. De huur over de maand juni 2021 is verrekend met de borg.
3. Pand in Arnhem. Het betreft de huur van 9 appartementen. De curator
heeft samen met een andere zorgaanbieder aan de verhuurder gevraagd
de huurovereenkomsten over te laten nemen door de betreffende
zorgaanbieder. Partijen konden geen overeenstemming bereiken over de
voorw aarden. De verhuurder heeft de huurovereenkomsten vervolgens
opgezegd. De curator verw acht dat de borg zal w orden verrekend met
de huurachterstand.
4. Pand in Velp. De curator heeft samen met een andere zorgaanbieder aan
de verhuurder gevraagd de huurovereenkomst over te laten nemen door
de betreffende zorgaanbieder. De verhuurder heeft daar niet mee
ingestemd. De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd. De curator
verw acht dat de borg w ordt verrekend met de huurachterstand.
Boriz BV huurde tot begin 2021 een kantoorruimte in Velp. Deze w as in
eigendom van Boriz Vastgoed BV, de zustervennootschap van Boriz. De huur is
voorafgaand aan het faillissement beëindigd.

1. De curator heeft inmiddels alle 9 appartementen opgeleverd aan de
verhuurder. De curator verw acht dat de verhuurder nog een
(concurrente) vordering zal indienen in het faillissement in verband met
de schade die voorafgaand aan het faillissement aan de appartementen
is toegebracht. De verzekering biedt geen dekking voor deze schade.
2. De curator heeft het pand in Velp eind september 2021 aan de
verhuurder opgeleverd. Omdat het pand zeer vies w as en er nog
verschillende zaken w aren achtergelaten door derden, heeft de curator
tw ee partijen ingeschakeld voor het opleveren van het pand. De curator
verw acht dat de verhuurder nog een (concurrente) vordering zal indienen
in het faillissement in verband met de schade die voorafgaand aan het
faillissement aan het gehuurde is toegebracht. De verzekering biedt geen
dekking voor deze schade.

1.5 Oorzaak faillissement

21-10-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door een
aantal omstandigheden:

22-07-2021
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de gemeente heeft besloten dat Boriz BV geen intramurale zorg meer
mocht verlenen. Hierdoor viel een gedeelte van de inkomsten van Boriz
w eg;
de bestuurder heeft geprobeerd een samenw erking aan te gaan met een
andere zorgaanbieder om de onderneming op gezonde w ijze te kunnen
voortzetten. Dat is niet gelukt. De beoogde samenw erkingspartner heeft
gedurende de verkenningsfase de zorg voor enkele cliënten
overgenomen zonder dat daar financiële afspraken aan ten grondslag
lagen. De betreffende partij heeft vervolgens derdenbeslag gelegd,
w aardoor Boriz ca € 50.000 niet betaald kreeg;
de gemeente heeft op 7 juni 2021 aangegeven niet meer te betalen
omdat de gemeente een vordering van ca € 240.000 stelt te hebben op
Boriz.
De curator zal nog een eigen onderzoek verrichten naar de oorzaak van het
faillissement.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond.

21-10-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

22-07-2021
1

Toelichting
De curator heeft de personeelsleden met toestemming van de rechtercommissaris ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
22-07-2021
1

Toelichting
De curator beschikt niet over de concrete aantallen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-6-2021

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator zal nog onderzoeken of er NOW -steun is aangevraagd die nog niet
definitief is toegekend.

22-07-2021
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De curator heeft geen betalingen aangetroffen ivm NOW -steun.

21-10-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Boriz BV had geen onroerend goed in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

22-07-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

mobiele telefoons en laptops
bedrijfsauto

Boedelbijdrage

€ 150,00
€ 5.000,00

verkoop laptops

€ 75,00

verkoop inboedel

€ 697,50

verkoop diversen veiling

€ 1.394,73

totaal

€ 7.317,23

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De w erknemers van Boriz hadden een mobiele telefoon en een laptop van
Boriz ter beschikking. De curator is doende deze in te nemen. Er is een beperkt
aantal andere bedrijfsmiddelen aanw ezig. De curator zal deze zaken te gelden
maken.
De bedrijfsauto is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor
een bedrag van € 5.000 ex BTW .

22-07-2021
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De curator heeft geen BTW in rekening gebracht bij de verkoop van de
bedrijfsmiddelen omdat de vennootschap bij de aanschaf geen vooraftrek
heeft geclaimd.

21-10-2021
2

De afgelopen verslagperiode zijn nog enkele zaken ter veiling aangeboden. De
definitieve opbrengst (verkoopprijs minus veilingkosten) bedraagt € 1.394,73.

19-01-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
nvt

22-07-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie voortzetting.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

22-07-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen vermeld op de debiteurenlijst

€ 176.904,11

totaal

€ 176.904,11

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft de debiteuren aangeschreven.

22-07-2021
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De curator houdt er rekening mee dat niet alle vorderingen kunnen w orden
geïnd. Zo is er een debiteur die een aanzienlijke vordering op de vennootschap
meent te hebben, die zich w aarschijnlijk op verrekening zal beroepen. De
curator zal dit nog nader onderzoeken. Ook is gebleken dat een aantal "kleine"
debiteuren (voormalig cliënten) w eigert te betalen of niet kan betalen. De
curator zal proberen deze vorderingen alsnog te innen al dan niet door
betalingsregelingen te treffen.

21-10-2021
2

De debiteur w elke meent een aanzienlijke vordering op de vennootschap te
hebben, heeft zich inmiddels beroepen op verrekening.

19-01-2022
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De curator acht het innen van de vorderingen op een aantal "kleine"
debiteuren (voormalig cliënten) niet mogelijk. De curator zal hierop geen
verdere actie ondernemen.
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten m.b.t. de debiteurenincasso.
In het voorgaande verslag is abusievelijk niet vermeld dat de vordering op de
verzekeraar nog geïncasseerd dient te w orden. Zie in dit verband verder bij
6.3.

21-04-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft facturen verstuurd aan debiteuren voor zorgw erkzaamheden
die voorafgaand aan het faillissement zijn verricht. De curator heeft de
bedragen nog niet ontvangen van de betreffende debiteuren.

21-10-2021
2

Alle w erkzaamheden m.b.t. de prefaillissementsdebiteuren zijn afgerond.

19-01-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.801,79
Toelichting vordering van bank(en)

22-07-2021
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Na datum faillissement is in totaal een bedrag van € 1.801,79 afgeschreven
van de zakelijke rekening van Boriz BV. Deze afschrijvingen komen voor
rekening van de bank. De bank heeft voornoemd bedrag als concurrente
vordering bij de curator ingediend.

5.2 Leasecontracten
De (operational) leasecontracten voor 2 auto's zijn beëindigd. De auto's zijn
ingenomen.

22-07-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Nvt

22-07-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Nvt

22-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud bij de
curator gemeld.

22-07-2021
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen schuldeisers met een retentierecht bij de curator gemeld.

22-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen schuldeisers met een reclamerecht bij de curator gemeld.

22-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 250,00

22-07-2021
1

Toelichting
Bijdrage voor het innemen, bew aren en uitleveren van de lease-auto's. Dit
bedrag is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen.

Toelichting
Vanw ege een administratief obstakel blijkt het onmogelijk deze bijdrage te
innen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-01-2022
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Boriz verleende op de faillissementsdatum zorg aan 40 cliënten. De cliënten
zijn voor een deel w oonachtig op de locaties van Boriz in Ede (2 locaties),
Arnhem en Velp. De rest van de cliënten w oont zelfstandig en krijgt ambulante
zorg van Boriz medew erkers.
De curator ziet het als zijn taak om de zorg op verantw oorde w ijze over te
dragen of af te bouw en, zoals beschreven in paragraaf 6.1 van de
Handreikingen faillissementen in de zorg voor curatoren van het Ministerie van
VW S (mei 2017). Dat betekent concreet dat voor iedere cliënt een nieuw e
passende zorgaanbieder moet w orden gevonden. Voor de cliënten die
w oonachtig zijn in een locatie van Boriz, dient daarnaast andere passende
w oonruimte te w orden gevonden. Zolang de cliënten nog in zorg bij Boriz zijn,
dienen de cliënten nog zorg te krijgen.
W at betreft de tw ee locaties in Ede (8 cliënten) en de tw ee ambulante cliënten
in Ede is de zorg (en de huurovereenkomsten) overgedragen een een
zorgaanbieder uit Ede. De zorg is overgedragen per 21 juni 2021. De
huurovereenkomsten zijn per 1 juli 2021 overgedragen.
Voor de cliënten die w onen in de locaties van Boriz in Arnhem en Velp kon de
zorg niet w orden overgedragen in combinatie met de huurovereenkomst
omdat er geen overeenstemming met de verhuurders kon w orden bereikt. De
curator heeft opdracht gegeven aan Plushome om met het resterende
personeel van Boriz, eigen personeel en door Plushome ingeschakelde zzp-ers
de zorg in Velp en Arnhem te continueren zolang er nog geen andere plek voor
die cliënten is gevonden. De rechter-commissaris heeft daartoe toestemming
verleend.
Zorgverzekeraar Menzis en de gemeente, die verantw oordelijk zijn voor de
betreffende cliënten, zijn met de curator en Plushome bezig om de cliënten
elders onder te brengen. Het is het streven dat de cliënten aan het einde van
de zomer elders zijn ondergebracht.
W at betreft de ambulante cliënten in de gemeente Arnhem en Rheden (w aarbij
de huisvesting niet via Boriz loopt) geldt dat Plushome de zorg aan deze
cliënten zal overnemen. Dit w ordt momenteel geformaliseerd.
De kosten ivm de afbouw van de activiteiten zullen door de boedel moeten
w orden voldaan. De boedel zal inkomsten ontvangen van Menzis en de
gemeente voor de geleverde zorg. Het is de verw achting dat de kosten van de
voortzetting (zoals de kosten van Plushome, voedingsgeld voor een deel van
de bew oners, nutsvoorzieningen, etc.) daaruit kunnen w orden voldaan.
De verzekeraar heeft bevestigd dat de activiteiten in het kader van de afbouw
van de onderneming gedekt zijn onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Boriz.

22-07-2021
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De curator is in contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de
w ijze w aarop gedurende het faillissement w ordt zorg gedragen voor de
continuïteit van de zorg.
Inmiddels zijn alle cliënten van Boriz elders ondergebracht. Er w onen geen
cliënten meer in de door Boriz gehuurde panden. Plushome heeft tot het
moment van overplaatsing van de cliënten de zorg voor de cliënten namens de
boedel gecontinueerd.

21-10-2021
2

De curator heeft diverse kosten gemaakt in het kader van de verantw oorde
afbouw van de zorg. Zo heeft de curator de facturen van Plushome voor de
geleverde zorg betaald, voedingsgeld aan cliënten, kosten gemaakt met
betrekking tot de w oningen van de cliënten (nutsvoorzieningen, afval,
noodzakelijke reparaties) en de softw are w aarin de cliëntgegevens w erden
bijgehouden.
De curator heeft in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en
Jeugd met Plushome BV (de zorginstelling die in opdracht van de curator de
zorg heeft verleend aan de cliënten van Boriz BV en zeer betrokken is gew eest
bij het overplaatsen van de cliënten) afspraken gemaakt over de bew aring van
de cliëntendossiers van de voormalige cliënten van Boriz BV. Plushome BV
heeft zich bereid verklaard om de verdere bew aring/opslag van de (digitale)
dossiers op zich te nemen, w aar onder ook het afhandelen van toekomstige
inzage- en vernietigingsverzoeken. De dossiers zijn overgezet naar de
systemen van Plushome BV. Voormalige cliënten van Boriz BV kunnen hun
dossier inzien door een e-mail te sturen naar info@plushome.nl of te bellen
naar 026-7676292.

19-01-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
Volgt.

22-07-2021
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Tot op heden heeft de curator een bedrag van € 41.906,01 betaald ivm de
afbouw van de zorg.
De curator heeft over de periode vanaf de faillissementsdatum tot en met
augustus 2021 een bedrag van € 81.170,55 in rekening gebracht bij de
gemeente/verzekeraar. Voor een beperkt aantal w erkzaamheden die in de
maand september 2021 in rekening zijn gebracht, kan nog geen factuur
w orden verstuurd vanw ege een administratief obstakel. De curator is in
gesprek met de gemeente om de kw estie op te lossen.

21-10-2021
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De curator heeft kort na het faillissement een voorschot ontvangen van in
totaal € 17.000. De curator verw acht, nu de zorg beëindigd is, dat de
gemeente/verzekeraar in de aankomende verslagperiode de resterende
bedragen zullen betalen.
Zodra het eindresultaat van de afbouw van de zorg definitief is, zal de curator
hierover definitieve financiële verantw oording afleggen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Tot op heden heeft de curator een bedrag van € 41.274,74 betaald i.v.m. de
afbouw van de zorg. De afgelopen verslagperiode heeft de gemeente het
resterende bedrag aan de boedel voldaan. De curator is nog in afw achting van
het bedrag van de verzekeraar. Zodra ook het aan de boedel toekomende
bedrag van de verzekeraar op de faillissementsrekening is ontvangen, zal de
curator definitieve financiële verantw oording afleggen. Het is de verw achting
dat de boedel een positief resultaat zal overhouden aan de voortzetting.

19-01-2022
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De verzekeraar heeft aangegeven het verschuldigde bedrag te zullen betalen
nadat de definitieve nacalculatie is ingediend bij de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa). De procedure vereist dat er een accountantsverklaring
dient te w orden verstrekt. De accountant die eerder betrokken w as heeft
aangegeven dat niet te kunnen doen, omdat hij niet onafhankelijk is
vanw ege zijn vordering op de boedel. De curator gaat in gesprek met de NZa
om een praktische oplossing te zoeken.

21-04-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Boriz maakt een georganiseerde indruk. De curator zal
nog nader onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan.

22-07-2021
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De curator heeft geconstateerd dat aan de administratieplicht is voldaan.

21-10-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn tijdig gedeponeerd.

22-07-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nvt.

22-07-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht is voldaan.

22-07-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-07-2021
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Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-07-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

22-07-2021
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Het salaris van de curator is boedelschuld.

€ 420,00

21-10-2021
2

Toelichting
Dit betreft onverschuldigd betaalde huur.

€ 84.438,86

19-01-2022
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Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 84.018,86.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 112.719,00

22-07-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 35.469,12

19-01-2022
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Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ex art. 3:288 sub e BW van
€ 30.399,64 en een preferente vordering ex art. 66 lid 3 W W van € 5.069,48.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.799,61

19-01-2022
3

Toelichting
Dit betreft een loonvordering van vier w erknemers.

€ 5.023,32

21-04-2022
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Toelichting
Dit betreft een loonvordering van vijf w erknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

22-07-2021
1

16

21-10-2021
2

20

21-04-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 357.774,26

22-07-2021
1

€ 398.699,86

21-10-2021
2

€ 382.236,84

19-01-2022
3

Toelichting
Vanw ege een beroep op verrekening van een schuldeiser is het bedrag naar
beneden bijgesteld.

€ 475.878,45

21-04-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is nog niet te zeggen op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

22-07-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voor zover zij mij bekend zijn, w orden de crediteuren uitgenodigd om hun
vordering bij mij ter verificatie in te dienen.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

22-07-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Afbouw activiteiten, onderbrengen cliënten
2. Innen debiteuren
3. Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek verrichten

1. Afw ikkelen financiën afbouw zorg
2. Innen debiteuren
3. Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

1. Afw ikkelen financiën afbouw zorg
2. Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

1. Incasso vordering verzekeraar
2. Afw ikkelen financiën afbouw zorg
3. Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

22-07-2021
1

21-10-2021
2

19-01-2022
3

21-04-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor de afw ikkeling van het faillissement is nog niet bekend.

22-07-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

21-04-2022
4

