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R-C
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mr S.J. de Vries

Algemene gegevens
Naam onderneming
Snijder Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie V.O.F.

19-01-2022
1

Gegevens onderneming
De onderneming betreft een vennootschap onder firma die op 1 januari 2016 is
opgericht en w aarin de sinds 6 oktober 2014 gestarte praktijk voor Kinder- en
Jeugdpsychiatrie w ordt gedreven.

19-01-2022
1

Activiteiten onderneming
Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

19-01-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 354.447,00

2017

€ 301.491,00

2019

€ 430.385,00

2015

€ 217.851,00

2018

€ 550.197,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De administratie is niet bepaald bij: sinds 2015 is er geen jaarrekening meer
opgemaakt. De curator beschikt enkel over productieverantw oordingen (met
controle verklaring van een onafhankelijke accountant) over de jaren 2015,
2016, 2017, 2018 en 2019.

19-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

19-01-2022
1

Boedelsaldo
€ 3.372,29

19-01-2022
1

€ 73.141,09

19-04-2022
2

Toelichting
In het saldo is nog niet begrepen een saldo van ruim € 38.000,- dat door
debiteuren op de bankrekening van gefailleerde is voldaan. De curator heeft
verzocht dit saldo over te boeken naar de faillissement, maar dat is nog niet
gebeurd.

€ 113.316,29

18-07-2022
3

Toelichting
In het saldo zijn de door debiteuren op de bankrekening van gefailleerde
betaalde bedragen nu inbegrepen.

Verslagperiode
van
22-12-2021

19-01-2022
1

t/m
18-1-2022
van
19-1-2022

19-04-2022
2

t/m
18-4-2022
van
19-4-2022
t/m
17-9-2022

Bestede uren

18-07-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 12 min

2

39 uur 6 min

3

8 uur 18 min

totaal

95 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap onder firma heeft tw ee vennoten: mevrouw P.P. Snijder en
de heer H.B. Bakker.

19-01-2022
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

19-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn - behalve de inventarisverzekering - beëindigd
w egens faillissement.

19-01-2022
1

Inmiddels is, na verkoop van de inventaris, ook de inventarisverzekering
beëindigd.

19-04-2022
2

1.4 Huur
Er is sprake van tw ee huurovereenkomsten voor het bedrijfspand aan de
Buitenkamp 18 te Zw olle met tw ee verschillende verhuurders. De gehuurde
ruimten zijn onderling verbonden.
De curator heeft de huur opgezegd w egens faillissement en de
huurovereenkomsten zullen als gevolg daarvan uiterlijk eindigen per eind april
2022.

19-01-2022
1

Per 1 april 2022 is het bedrijfspand in overleg door een nieuw e huurder in
gebruik genomen. De curator heef verhuurders laten w eten dat de vorderingen
van de verhuurders in lijn daarmee w orden gecorrigeerd.

19-04-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de vennoten is het faillissement veroorzaakt door het w egvallen van
omzet sinds oktober 2021, toen de vijf w erknemers die op dat moment in
dienst w aren, zich ziek meldden en ziek bleven. Bij gebrek aan aan voldoende
toegankelijke administratie kan de curator hier niet direct een uitspraak over
doen. Op basis van w at de curator heeft aangetroffen, lijkt het faillissement
echter op zijn minst mee veroorzaakt te zijn doordat zaken niet voldoende
w aren geregeld c.q. niet goed w aren georganiseerd. Het niet hebben van
jaarrekeningen sinds 2016 is een behoorlijke aanw ijzing daarvoor.

19-01-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

19-01-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

19-01-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-1-2022

6

Nadat bleek dat verzet , ondanks eerdere aankondiging door de
vennoten, niet w erd ingesteld, is ontslag aangezegd

5-1-2022

3

De curator is pas 5 januari 2022 bekend gew orden met het adres
van 1 van de zeven w erknemers; daarnaast zou volgens het UW N
nog sprake zijn van mogelijk 2 extra w erknemers die ook zijn
aangeschreven.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden ten aanzien van het personeel blijken uit de
urenverantw oording van de curator.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

19-01-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 17.500,00

€ 0,00

€ 1.425,00

€ 0,00

€ 18.925,00

€ 0,00

kantoormeubelen en kantoorinrichting, inclusief
w erkstations
Roll-n-Play kast met divers spelmateriaal
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoormeubelen en kantoorinrichting is samen met de inrichting van de
speel/gymzaal na taxatie verkocht voor € 17.500,- in totaal. De Roll-n-Play kast
is separaat verkocht voor € 1.425,-.

19-04-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft diverse vorderingen gemeld w aarvoor het
bodemvoorrecht geldt. Op basis van de nu ontvangen informatie lijkt echter
geen sprake te zijn van eigendomsrechten van derden en/of pandrecht.

19-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk bestaat uit de verrichte w erkzaamheden die op de
datum van faillietverklaring nog niet w aren gefactureerd. Dit komt verder terug
onder de debiteuren.

19-01-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

saldo ING rekening
saldo ABN AMRO rekening
totaal

Boedelbijdrage

€ 2.957,19
€ 415,10
€ 3.372,29

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft nog geen andere activa getraceerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-01-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
vorderingen op gemeenten en
verzekeraars, na datum faillissement

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 42.000,00

€ 40.595,71

vorderingen op gemeenten en
verzekeraars, voor datum faillissement

€ 243.000,00

€ 51.772,45

€ 0,00

totaal

€ 285.000,00

€ 92.368,16

€ 0,00

Toelichting debiteuren
faillissementsdebiteuren:
Volgens de administratie in Medicore staat er voor € 243.000,- aan facturen
open. Het daadw erkelijke open staande bedrag zal echter (veel) lager uitvallen
omdat de curator is gebleken dat na 6 mei 2021 ontvangen betalingen niet zijn
verw erkt, terw ijl ook niet is verw erkt of en in hoeverre sprake is van
afgekeurde/betw iste facturen. Dit moet nog nader w orden uitgezocht.

19-01-2022
1

boedeldebiteuren:
Voor de tot en met 31 december 2021 verrichte w erkzaamheden is na 1
januari 2022 €42.000,- aan facturen aan gemeenten verzonden. Dit zouden
reëel te incasseren facturen zijn volgens gefailleerde.
Uitgezocht moet nog w orden of en hoeveel nog aan verzekeraars en/of
gemeenten kan w orden gedeclareerd voor 'bijzondere' dossiers.
Na verw erking van betalingen tot en met 4 februari 2022 zou er nog €
139.930,17 open staat per 13 maart 2022. Dat is dan inclusief de op dat
moment na datum faillissement nog verzonden facturen.

19-04-2022
2

Inmiddels is door debiteuren via de ABN AMRO-bankrekening van gefailleerde €
51.772,45 betaald en doorgestort naar de faillissementsrekening. Daarna is al
w eer voor ruim € 38.000,- op de bankrekening van gefailleerde betaald, maar
dit bedrag is nog niet doorgestort. Complicerende factor is dat de
correspondentie met de bank en de inzage in de mutaties verre van soepel
verloopt.
De curator is doende om zow el bij de bank als bij gefailleerde nadere
informatie op te halen.
In totaal is van de debiteuren nu € 92.368,16 geïncasseerd. Met name de na
faillissement verzonden facturen zijn in deze 3e verslagperiode betaald.
De nog open staande vorderingen hebben betrekking op 2021 en eerdere
jaren. De curator dient in kaart te brengen in hoeverre incasso hiervan
mogelijk is. Complicerende factor is dat de medew erking van de beide
vennoten niet over houdt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

18-07-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

19-01-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er w erd gebankierd bij de ING Bank en bij de ABN AMRO Bank. Op beide
rekeningen w as sprake van een creditsaldo (en dus niet van een schuld). De
saldi op de rekeningen zijn overgeboekt op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leasecontracten.

19-01-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van zekerheden.

19-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

19-01-2022
1

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

19-01-2022
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

19-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-01-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De ondernemingsactiviteiten zijn gestaakt. W el w orden nog w erkzaamheden
overgedragen, nu sprake is van zorg voor kw etsbare cliënten. De curator is
met een partij in gesprek over overname van (een deel van) de patiënten. De
uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Een deel van de patiënten is reeds
elders in zorg overgenomen. De curator tracht - in samenw erking met de
gemeenten - tot een zo goed mogelijke overdracht en continuïteit van zorg te
komen.

19-01-2022
1

De overdracht van zorg loopt op dit moment via met name RSJ in samenspraak
met mevrouw Snijder, psychiater. Zij draagt ook zorg voor de overdracht van
dossiers. Op dit punt ontvangt de curator echter de nodige signalen dat dit
niet in het tempo verloopt dat patiënten w ensen. De curator verw ijst hen in
voorkomende gevallen door naar mevrouw Snijder.

19-04-2022
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er w erd administratie bijgehouden in Medicore. Dit betreft echter met name de
omzet/facturatie. Sinds 2016 is geen sprake meer van opgemaakte
jaarrekeningen, w aarmee in de optiek van de curator niet aan de
boekhoudplicht is voldaan.

19-01-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is sprake van een vennootschap onder firma, zodat geen jaarrekeningen
gedeponeerd hoeven te w orden.

19-01-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

19-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v..

19-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-01-2022
1

De vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur is niet relevant: het betreft een
vennootschap onder firma en de beide vennoten zijn sow ieso hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft nog geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

19-01-2022
1

€ 7.043,32

19-01-2022
1

Toelichting
Door een van de beide verhuurders is een boedelvordering gemeld voor €
7.043,32.

€ 13.495,53

19-04-2022
2

Toelichting
De curator heeft van de beide verhuurders een boedelvordering genoteerd van
€ 12.566,88 uitgaande van de huur vanaf datum faillissement tot 1 april 2022.
Daarnaast is sprake van al betaalde taxatiekosten ad € 559,63 en kosten voor
Medicore (noodzakelijk voor incasso debiteuren) ad € 369,02.

€ 54.686,23

18-07-2022
3

Toelichting
De reeds betaalde boedelvorderingen betreffen:
toegang Medicore: € 776,48
taxatiekosten: € 559,63
Daarnaast is sprake van de volgende nog niet betaalde boedelvorderingen:
UW V : € 40.783,24
verhuurders : € 12.566,88

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 59.991,00

19-01-2022
1

Toelichting
Door de Belastingdienst is voor een bedrag van € 59.991,- een vordering
gemeld terzake niet afgedragen Loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-01-2022
1

Door het UW V is nog geen vordering ingediend.

€ 42.083,19
Toelichting
Door het UW V is een premievordering gemeld van € 6.553,33 en een
loonvordering van € 35.529,86.

8.4 Andere pref. crediteuren

18-07-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

19-01-2022
1

Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen gemeld.

€ 5.023,53

19-04-2022
2

Toelichting
Door een w erkneemster is een vordering gemeld voor € 5.023,53.

€ 4.741,93

18-07-2022
3

Toelichting
De hiervoor genoemde vordering is in neerw aartse zin gecorrigeerd, terw ijl
zich daarnaast een tw eede w erkneemster heeft gemeld met een preferente
vordering. Het te vorderen bedrag van beiden samen is hierboven vermeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

19-01-2022
1

Toelichting
De bekende crediteuren zijn aangeschreven. Het aantal crediteuren met een
vorderingen zal nog toenemen.

14

19-04-2022
2

17

18-07-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 59.455,15

19-01-2022
1

€ 63.106,88

19-04-2022
2

€ 67.712,14

18-07-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog niets zeggen de verw achte w ijze van
afw ikkeling.

19-01-2022
1

De afw ikkeling zal afhangen van de hoogte van de vorderingen van het UW V
en de mogelijkheid van de vennoten om een tekort aan te zuiveren op grond
van hun aansprakelijkheid als vennoot.

19-04-2022
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

19-01-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zullen de activa moeten w orden verkocht en zullen de
vorderingen op debiteuren w orden geïncasseerd, terw ijl verder de
patiëntendossiers zo goed mogelijk zullen moeten w orden overgedragen.

19-01-2022
1

Vervolgens zal de schuldpositie in kaart moeten w orden gebracht. Op basis
van de bezittingen en schulden zal moeten w orden beoordeeld hoe met de
aansprakelijkheid van de beide vennoten om moet w orden gegaan.
De incasso van de debiteuren dient te w orden voortgezet en de schuldpositie
dient verder in kaart te w orden gebracht.

19-04-2022
2

De incasso van debiteuren dient verder te w orden voortgezet.

18-07-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling valt nu nog niets te zeggen.

19-01-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-07-2022
3

