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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Zorgstal B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Zorgstal B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Radew ijk aan de Lindeldijk 5.
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Activiteiten onderneming
De onderneming staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met de
SBI codes "Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten" en
"Maatschappelijk w erk".
Concreet verleende De Zorgstal huisvesting aan cliënten met - kort gezegd psychische problematiek en w erd vanaf de locatie te Radew ijk dagbesteding
aangeboden. Dat gold zow el voor cliënten die ook op de locatie w oonden, als
voor cliënten die elders w oonden.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 502.671,00

€ -120.250,00

€ 559.680,00

2019

€ 456.871,00

€ -86.082,00

€ 564.413,00

2018

€ 500.709,00

€ 46.158,00

€ 545.240,00

2017

€ 328.448,00

€ 2.060,00

€ 526.836,00

Toelichting financiële gegevens
De curator onderzoekt de financiële gegevens nog nader. Over het boekjaar
2021 is geen jaarrekening beschikbaar; de curator beschikt w el over de
kolommenbalans over dat boekjaar tot aan datum faillissement.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
8

15-07-2022
1

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de
personeelsleden ontslagen. De opzegtermijn eindigde op 21 december 2021.
Tot die datum hebben de personeelsleden hun w erkzaamheden voortgezet.

Boedelsaldo
€ 27.055,88
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Verslagperiode
van
2-11-2021

15-07-2022
1

t/m
15-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

259 uur 51 min

totaal

259 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Betgen Holding
B.V. is bestuurder van De Zorgstal B.V.
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De heer Betgen is de middellijk bestuurder. Betgen Holding B.V. is tevens de
(groot)aandeelhouder van De Zorgstal. De andere aandeelhouder is de heer
Gerrits.

1.2 Lopende procedures
Er w as op datum faillissement geen sprake van lopende (gerechtelijke)
procedures.
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1.3 Verzekeringen
De onderneming w as deugdelijk verzekerd. De curator heeft de
verzekeringen in stand gelaten en daar w aar het kon verzekeringen
opgezegd. Per heden is de inboedel nog verzekerd en zijn de opstallen
verzekerd.
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1.4 Huur
Er is geen sprake van huur; de onroerende zaak w aar De Zorgstal B.V.
gevestigd is, is tevens eigendom. In de rubriek onroerende zaken gaat de
curator hier verder op in.
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1.5 Oorzaak faillissement
Niet zonder reden w ordt na meer dan een half jaar het eerste openbaar
verslag in het onderhavige faillissement gepubliceerd. Dat vindt zijn
oorsprong in het feit dat tot voor een paar dagen geleden nog een laatste
cliënt op de locatie van De Zorgstal w oonde en de curator het onverantw oord
vond om deze cliënt, al dan niet direct of indirect, onderdeel uit te laten
maken een nieuw e golf aan publiciteit die het onderhavige faillissement al
heeft gegenereerd (en ook daarmee – in de ogen van de pers –
samenhangende kw esties als de moord op Chantal de Vries).
Dan zou immers deze laatste cliënt mogelijk opnieuw speelbal w orden van
tendentieuze publiciteit en dat w at in de ogen van de curator niet anders kan
w orden omschreven als politiek gekonkel en een falend (Ggz)zorgsysteem.
Op datum faillissement toog de curator ’s avonds met een kantoorgenoot
naar Radew ijk. Daar trof hij een radeloze bestuurder aan en al even radeloze
cliënten. Het faillissement w as immers uitgesproken en met name voor de
cliënten die nog op de locatie w oonden, w as dat een omstandigheid die zij
w ellicht begrepen, maar w aarvan zij op dat moment de consequenties nog
niet konden overzien. Verder sprak de curator met personeelsleden die stuk
voor stuk uiterst gemotiveerd w aren om de zorg w aarvoor zij w aren
aangesteld, te blijven verlenen aan de cliënten. Dat hebben zij letterlijk tot
en met de laatste dag van de voor hen geldende opzegtermijn gedaan en
ook naderhand deed de curator nimmer vergeefs een beroep op hen.
Daarvoor is de curator hen blijvend erkentelijk. Het is geen sinecure om in
een uiterst onzekere situatie, toch 24-uurs zorg te blijven verlenen.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt nog. De
voorlopige conclusie van de curator is dat de bestuurder niet opgew assen
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w as tegen het (Ggz)zorgsysteem zoals dat in ons land (dis)functioneert.
Daarbij komt dat de historie van de Zorgstal, tezamen met de al maar
voortdurende – en tendentieuze – publiciteit over de vermeende connectie
met de moord op Chantal de Vries, ervoor zorgden dat de onderneming een
besmette status kreeg.
Alles w ijst erop dat diverse instanties het liefst zagen dat de Zorgstal zo snel
mogelijk w erd opgedoekt. Over de moord op Chantal de Vries w ijdt de
curator hier niet uit; feit is dat de veroordeelde dader nimmer in Radew ijk
heeft gew oond en de curator tot op heden geen aanw ijzingen heeft dat hij
bij De Zorgstal cliënt w as.
Contracten w erden opgezegd, gedoogconstructies van de gemeente w erden
ingetrokken onder dreiging van een last onder dw angsom en de korte
conclusie w as dat de curator verantw oordelijk w as en maar moest zorgen
dat de cliënten elders een verblijf zouden krijgen. In de praktijk w erd de
curator aan zijn lot overgelaten en raakte hij verstrikt in een w irw ar van
regelgeving met betrekking tot de diverse cliënten. De ene cliënte w as een
‘W LZ-client’, de ander een ‘PGB-client’, w eer een ander een ‘W MO-client’ dan
w el een combinatie van deze drie smaken. Als daarvoor 1 aanspreekpunt zou
zijn gew eest, w as dat geen probleem. In de praktijk w erd de curator echter
geconfronteerd met het afschuiven van verantw oordelijkheden door diverse
betrokken instanties en heeft het hem heel veel moeite gekost om daar
w egw ijs in te w orden. W at w el is blijven hangen, is dat een W LZ-indicatie het
meest aantrekkelijk is voor zorgverleners. Dat levert kennelijk het meeste
geld op.
De tijd tikte echter voort en daarmee kw am de laatste dag van de
opzegtermijn voor het personeel in het gedrang. Omdat enkele dagen na het
uitspreken van het faillissement de curator w erd verrast door een
aankondiging door de gemeente Hardenberg van een last onder dw angsom
omdat er op het terrein lichtmasten stonden die niet vergund konden
w orden, een paardenbak die w el vergund kon w orden en w oonunits die
nimmer vergund zouden gaan w orden (maar w aar nog w el cliënten in
w oonden), en verder geen enkele instantie die betrokken w as bij de
zorgverlening ook maar aanstalten maakte om tot een deugdelijke
overdracht en verhuizing van de cliënten te komen, is uiteindelijk de
burgemeester van de gemeente Hardenberg door de rechtbank benoemd tot
mede-curator.
Dat leverde veel nieuw e publiciteit op (ook in de juridische pers). Het leverde
de curator veel steunbetuigingen op van collega’s uit het hele land. Maar de
korte conclusie w as en is dat het niets heeft geholpen. Althans: daarvan is
de curator niet gebleken. De burgemeester w ilde, zo heeft hij te kennen
gegeven in een bespreking met onder meer de rechter-commissaris en de
curator, graag in zijn rol kunnen blijven staan en daar paste volgens hem en
zijn advocaten een functie als mede-curator niet bij. De toezegging van de
burgemeester in dat gesprek dat een en ander geregeld zou w orden, w as
voldoende om de benoeming ongedaan te maken.
Naderhand heeft de curator nimmer meer iets vernomen van de
burgemeester. Slechts de termijn voor de last onder dw angsom is na
(herhaald) aandringen van de curator verlengd tot uiterlijk 1 september
aanstaande, althans dat bleek uit een schriftelijk stuk dat de
beleidsmedew erker van de gemeente Hardenberg uit naam van het college
van B en W aan de curator stuurde. Daarvoor w as w el nodig dat de curator
een ziensw ijze indiende tegen het voorgenomen besluit om een last onder
dw angsom op te leggen. Dat de curator van meet af aan te kennen gaf dat

hij toch al van plan w as om tot verkoop van de roerende zaken (inclusief de
w oonunits) te komen (dat is nu eenmaal zijn w ettelijke taak), w as die
toezegging kennelijk onvoldoende.
Tot een doorstart kon het niet komen, hoew el daar aanvankelijk w el
belangstelling voor leek te bestaan. Daarvoor w as de naam van De Zorgstal
te veel besmet geraakt door de publicaties die erover w aren verschenen, niet
in de laatste plaats over de vermeende connectie met de moordenaar van
Chantal de Vries. Ook het feit dat diverse betrokken instanties klaarblijkelijk
de handen van de onderneming hadden afgetrokken (daar w aar de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd een rapport had uitgebracht w aaruit bleek dat
w elisw aar een aantal verbeterpunten aanw ezig w as, maar dat de basis van
de zorgverlening op orde w as) hielp daar niet aan mee.
De uiterste datum w aarop het personeel nog onder de loongarantieregeling
kon w erken, nadere echter met rasse schreden. Het w as uiteindelijk de
curator zelf, die na veel aandringen bij de gemeente Hardenberg ervoor heeft
gezorgd dat een budget beschikbaar w erd gesteld om na het verstrijken van
de opzegtermijn van het personeel nog langer 24-uurs zorg te kunnen
w aarborgen. De rekening voor deze w erkzaamheden is - voor zover de
curator w eet - betaald door de Centrale Toegang van de GGD-IJsselland.
Samen met de laatste bew oners en hun begeleiders w as het vervolgens een
kw estie van een lange adem en veel geduld om ervoor te zorgen dat zij een
nieuw e w oonplek elders konden betrekken. Dat heeft de faillissementsboedel
heel veel tijd (en geld) gekost. W at er op de achtergrond heeft
plaatsgevonden w eet de curator niet. W at hij w el w eet is dat alleen de
individuele begeleiders en medicijnverstrekkers van de diverse cliënten en de
curator (en zijn medew erkers) zelf met regelmaat een bezoek brachten aan
de bew oners. Verder kw am er niemand. Er w erd veel over de cliënten
gepraat, maar niet met de cliënten gepraat. De curator heeft zich hardop
afgevraagd – en doet dat in dit verslag ook – of dat w ellicht een kenmerk is
van het huidige systeem van de geestelijke gezondheidszorg.
De curator komt vanaf nu toe aan het w erk w aarvoor hij is aangesteld:
onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en het te gelde maken
van het aanw ezige actief om dat vervolgens onder de crediteuren te kunnen
verdelen. De eerste aanzet daartoe is gegeven, zoals ook uit dit verslag
blijkt. In een volgend verslag komt de curator op de kw estie terug.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-11-2021

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, ontslagaanzegging personeel, inschakelen UW V in het kader
van de loongarantieregeling.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De onroerende zaak, staande en gelegen
aan de Lindeldijk 5 te Radew ijk, bestaande
uit tw ee percelen. Het ene perceel betreft
het bebouw de perceel met daarop een
w oonhuis en stallen. Het andere perceel
betreft een stuk grasland met een
paardenbak.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft de onroerende zaak laten taxeren en zal, zodra de roerende
zaken zijn verkocht, de verkoop van de onroerende zaak actief ter hand gaan
nemen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, inschakelen taxateur, overleg met de hypotheekhouder.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Levende have (paarden)

Boedelbijdrage

€ 1.000,00

Bedrijfsinventaris, gereedschappen,
paardenuitrusting en w oonunits

€ 20.000,00

Auto

€ 4.750,00

totaal

€ 25.750,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsinventaris, de gereedschappen, de
paardenuitrusting (inclusief de paardenboxen) en een viertal w oonunits
verkocht aan een derde. Deze derde gaat - met toestemming van de curator
- deze roerende zaken ter plaats veilen door middel van een online-veiling.
Daarbij geldt de afspraak dat de curator 40% ontvangt van de eventuele
overw inst na aftrek van de veiling- en opruimkosten.
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De auto is afzonderlijk verkocht aan een derde.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, inschakelen taxateur, verkooponderhandelingen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Executoriale titel
totaal

Toelichting andere activa
De curator heeft een executoriale titel aangetroffen. De Zorgstal B.V. heeft
een gerechtelijke procedure gevoerd tegen een derde. Bij inmiddels in kracht
van gew ijsde gegaan vonnis is deze derde veroordeeld tot betaling van een
bedrag van € 30.000,00 aan De Zorgstal B.V., vermeerderd met
buitengerechtelijke kosten en de proceskosten. De curator zal deze vordering
gaan incasseren en heeft daartoe inmiddels het nodige in het w erk gesteld.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Zorggelden
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 14.381,99
€ 0,00

€ 14.381,99

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator is nog aan het onderzoeken in hoeverre De Zorgstal B.V. nog
aanspraak kan maken op vergoedingen w egens geleverde zorg van voor
datum faillissement. Het is namelijk zo dat De Zorgstal cliënten huisvestte
(die elders geen plek konden krijgen) alvorens een indicatie w erd verstrekt
voor het verlenen van zorg. Bij de oorzaak van het faillissement heeft de
curator al gemeld in w elk vaarw ater De Zorgstal B.V. w as terechtgekomen en
dat heeft niet meegeholpen aan een spoedige financiële afw ikkeling van voor
datum faillissement. Met behulp van de bestuurder probeert de curator deze
kw estie in de komende verslagperiode af te ronden, zodat duidelijk is w elke
gelden nog ontvangen moeten w orden.

15-07-2022
1

Per de datum van het huidige financieel verslag is een bedrag van €
14.381,99 aan zorggelden ontvangen die betrekking hebben op de periode
van voor datum faillissement.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 317.541,68
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering uit hoofde van een verstrekte hypothecaire
geldlening en een rekening-courant krediet.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
De curator heeft een aantal (financial) lease contracten aangetroffen met
betrekking tot een vijftal voertuigen. Het bleek de curator dat bij alle vijf
sprake w as van een overw aarde. Een van de voertuigen is door de curator
gelost en uiteindelijk (met w inst) doorverkocht. De andere vier voertuigen
zijn door de leasemaatschappijen ingenomen en verkocht.
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Uiteindelijk heeft de curator een bedrag van € 6.861,26 aan opbrengst
gerealiseerd ten aanzien van de leaseauto's.

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een eerste rang hypothecaire inschrijving tot een bedrag van
€ 400.000,00 te vermeerderen met renten en kosten, gevestigd blijkens
notariële akte d.d. 24-08-2016 op de registergoederen Lindeldijk 5, 7791RD
Radew ijk, kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg, sectie Y nummers
1621 en 1622, zijnde w oonhuis met schuren, ondergrond, tuin en
w eidegrond.
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Daarnaast is aan Rabobank een zekerheid verstrekt in de vorm van een
achterstelling en verpanding van de vordering op basis van een lening van €
50.000,00 van Betgen Holding B.V. aan Zorgstal Gerrits B.V. blijkens
onderhandse akte d.d. 29-06-2017.

5.4 Separatistenpositie
Ja.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is de curator niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.
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5.6 Retentierechten
Er is niet gebleken van een crediteur die een beroep doet op een
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er is niet gebleken van een crediteur die een beroep doet op het recht van
reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing. Naar verw achting zal de opbrengst van de onroerende
zaak voldoende zijn om de gehele schuld aan Rabobank in te lossen. Als blijkt
dat dit niet het geval is, geldt de boedelbijdrage conform de
separatistenregeling.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, overleg met de Rabobank.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming voortgezet tot en met 21 december 2021.
Na die datum heeft een derde partij - door tussenkomst van de curator - nog
24-uurs zorg verleend. In het financieel eindverslag legt de curator
verantw oording af van deze periode van voortzetting.
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6.2 Financiële verslaglegging
In het financieel eindverslag legt de curator verantw oording af van de
periode van voortzetting.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator w as enkele dagen per w eek, vergezeld van een of meerdere van
zijn medew erkers, aanw ezig op de locatie om leiding te geven aan de
onderneming, veel met bew oners en personeelsleden te overleggen en om
voorkomende problemen die zich in elk faillissement voordoen op te (laten)
lossen. Dat varieert van zieke dieren, tot haperende internetverbindingen,
het organiseren van de vuilnisophaal en het inventariseren en laten taxeren
van aanw ezige roerende zaken voor de verkoop.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator kreeg een bijgew erkte
financiële administratie overhandigd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing; de onderneming bestaat langer dan vijf jaar en mitsdien
is een eventuele vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de
stortingsplicht verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is het onderzoek naar de rechtmatigheid inmiddels gestart.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
€ 60.700,22
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Toelichting
Het UW V heeft inmiddels de loonvordering over de boedelperiode bij de
curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.989,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 36.001,57
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.708,33
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Toelichting
Een voormalig personeelslid heeft een loonvordering ingediend bij de curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 470.964,23
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Toelichting
Het bedrag aan concurrente crediteuren is inclusief de met hypothecaire
zekerheid gedekte vordering van de Rabobank. Exclusief deze vordering gaat
het om een bedrag van € 153.974,83 aan concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling kan op dit moment nog niets gezegd w orden.
Dat zal volledig afhangen van de verkoopopbrengst van de onroerende zaak.
Als een overw aarde w ordt gerealiseerd (de getaxeerde w aarde ligt
ruimschoots boven het bedrag dat door hypothecaire zekerheid is gedekt),
dan ligt op zijn minst een vereenvoudigde afw ikkeling in de rede en w ellicht
ook een (substantiële) uitdeling aan de concurrente crediteuren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, aanschrijving crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-07-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

15-07-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode zich met name concentreren op
de eventuele debiteurenvorderingen, op het incasseren van de vordering uit
hoofde van het vonnis en op de verkoop van de onroerende zaak. Parallel
daaraan zal het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

15-07-2022
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend; dat is met name afhankelijk van de snelheid w aarmee de
onroerende zaak zal w orden verkocht.

15-07-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2022

15-07-2022
1

10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie.

Bijlagen
Bijlagen

15-07-2022
1

