Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
04-05-2021
F.10/20/281
NL:TZ:0000147260:F001
30-06-2020

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt - Molier
mr M.S. Breeman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kolibrie Healthcare B.V.

30-07-2020
1

Gegevens onderneming
Kolibrie Healthcare B.V. ("Kolibrie")

30-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Het aanbieden van persoonlijke psychologische hulp en diensten.

30-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 374.285,00

€ -90.634,00

€ 252.701,00

2019

€ 372.779,00

€ -135.780,00

€ 168.841,00

2018

€ 472.838,00

€ -9.021,00

€ 357.404,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande is gebaseerd op de ontvangen jaarrekeningen.

30-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

30-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

30-07-2020
1

€ 46.484,97

02-11-2020
2

€ 54.902,82

03-02-2021
3

€ 77.573,68

04-05-2021
4

Verslagperiode
van
30-6-2020

30-07-2020
1

t/m
26-7-2020
van
27-7-2020

02-11-2020
2

t/m
25-10-2020
van
26-10-2020

03-02-2021
3

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

04-05-2021
4

t/m
25-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

132 uur 30 min

2

86 uur 48 min

3

15 uur 36 min

4

13 uur 36 min

totaal

248 uur 30 min

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren in de eerste verslagperiode zijn besteed aan een eerste inventarisatie
van de activa en passiva, onderzoek naar de mogelijkheid om de activiteiten
van Kolibrie voort te zetten, het veilig stellen van de medische
patiëntendossiers en de voorbereiding van het uitdeclareren van onderhanden
w erk. Daarnaast zijn potentiële doorstarters benaderd, w aarvoor een
biedmemorandum is opgesteld en diverse gesprekken zijn gevoerd.

30-07-2020
1

De uren in de tw eede verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan de
doorstart en het uitdeclareren van onderhanden w erk.

02-11-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Kolibrie is T-Health B.V., w aarvan mevrouw T. Zondervan
bestuurder is (de "Indirect Bestuurder").

30-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

30-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Kolibrie heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

30-07-2020
1

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering staat op naam van de Indirect
Bestuurder. De curator hoeft hier geen actie te ondernemen.

02-11-2020
2

1.4 Huur
Kolibrie huurt in Rotterdam 4 ruimtes bij Regus. In Vlaardingen w orden 2
ruimtes in de Emmahof gehuurd. Voor beide locaties is de huur tot en met juni
2020 voldaan.

30-07-2020
1

Beide huurlocaties zijn aan de verhuurder opgeleverd.

02-11-2020
2

Voor het pand in Rotterdam is een w aarborgsom betaald. De curator heeft de
verhuurder verzocht de w aarborgsom terug te storten.
De verhuurder heeft de w aarborgsom verrekend met de openstaande
huurschuld.

03-02-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
De Indirect Bestuurder heeft het volgende verklaard ten aanzien van de
oorzaak van het faillissement.
In 2019 w as de financiële situatie van Kolibrie al even precair. Er w as toen
onder andere een hoge belastingschuld. Daarnaast w as sprake van hoge
financiële lasten door een factoringarrangement, een mislukte samenw erking
en een geschil met een niet-statutaire directeur. In 2019 heeft Kolibrie enkele
w ijzigingen doorgevoerd w aaronder het beëindigen van het
factoringarrangement, het beëindigen van de mislukte samenw erking en het
beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de niet-statutaire directeur. In
januari en februari 2020 w as het aantal aanmeldingen van nieuw e patiënten
hoog. Door de Corona-crisis is vervolgens het aantal aanmeldingen van het
eerste kw artaal 2020 naar het tw eede kw artaal 2020 gehalveerd. Daarnaast
vorderde een zorgverzekeraar over 2017 plots een groot bedrag terug en
diende, in verband met zijn overlijden, een lening van een familielid van de
Indirect Bestuurder te w orden terugbetaald. De Indirect Bestuurder verw acht
dat ook over 2018 door genoemde zorgverzekeraar nog een bedrag zal
w orden teruggevorderd. De Indirect Bestuurder heeft op basis van
omzetcijfers geconcludeerd dat bestaande schulden van onder andere de
bank, Belastingdienst en diverse zorgverzekeraars niet konden w orden
betaald. Zodoende is het faillissement aangevraagd.

30-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

30-07-2020
1

Toelichting
De personeelsleden zijn op 2 juli 2020 met goedkeuring van de rechtercommissaris ontslagen.
Kolibrie maakte daarnaast ook gebruik van 4 zzp'ers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

30-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-9-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagbrieven aan personeel gezonden
Contact met UW V inzake loongarantieregeling
Bijeenkomst met personeelsleden en UW V

30-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

30-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

30-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 1.000,00

€ 100,00

totaal

€ 1.000,00

€ 100,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een zeer beperkte hoeveelheid inventaris aangetroffen. Een
derde claimt eigenaar te zijn van een deel van de inventaris. De curator heeft
dit eigendomsrecht erkent en de derde verzocht de inventaris af te voeren,
zodat het gehuurde kan w orden opgeleverd.

30-07-2020
1

De derde heeft geen reactie gegeven op het verzoek van de curator om de
betreffende goederen op te halen. De ruimte is door de curator aan de
verhuurder opgeleverd, inclusief deze goederen. Hiervan is aan zow el de
eigenaar van de goederen als de verhuurder melding gemaakt.

02-11-2020
2

Voor w at betreft het overige deel van de inventaris hadden enkele laptops
voornamelijk w aarde. In het kader van een doorstart is de overige inventaris
door de doorstartende partij overgenomen voor een bedrag van € 1.000,-.
De inventaris w as verpand aan Rabobank. De boedel heeft conform de
separatistenregeling een boedelbijdrage van 10% ontvangen over de
verkochte inventaris.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing behartigt de curator de belangen van de fiscus.

30-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie van activa

30-07-2020
1

Sommeren eigenaar goederen
Verkopen inventaris

02-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk

€ 64.610,69

€ 0,00

totaal

€ 64.610,69

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.

30-07-2020
1

Kolibrie heeft voor meer dan EUR 65.000 aan onderhanden w erk. Dit betreffen
nog niet afgeronde behandelingen van patiënten. De curator is met behulp van
het personeel bezig het onderhanden w erk uit te declareren bij de
zorgverzekeraars. Normaliter verlopen declaraties via een koppeling in het
elektronisch patiëntendossier. Aangezien de aanbieder van het elektronisch
patiëntendossier haar dienstverlening vanw ege het faillissement en
achterstallige facturen heeft gestaakt, zal de curator handmatig facturen uit
laten declareren. De curator heeft inmiddels een export van de elektronische
patiëntendossiers veilig gesteld en is in overleg met de zorgverzekeraars
teneinde de declaraties in gang te kunnen zetten.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de facturen met betrekking tot
het onderhanden w erk verstuurd. Het betreft een totaalbedrag van € 79.245.
Inmiddels is hiervan een bedrag van € 34.639,86 voldaan.

02-11-2020
2

Een verzekeraar heeft aangegeven dat is verrekend met een vooruitbetaling
(financiering onderhanden w erk). De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid
van het beroep op verrekening.
De verzekeraar die een bedrag van € 8.438 heeft verrekend, heeft dit
rechtsgeldig gedaan.

03-02-2021
3

Inmiddels is een groot gedeelte van het openstaande onderhanden w erk
geïncasseerd. De curator heeft contact met de laatste zorgverzekeraars.

04-05-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Uitfacturen onderhanden w erk
Contact met zorgverzekeraars

30-07-2020
1

Opstellen, controleren en verzenden facturen
Contact met zorgverzekeraars inzake de facturen

02-11-2020
2

Onderzoeken verrekening verzekeraar
Check op ontvangen bedragen

03-02-2021
3

Incasseren vorderingen

04-05-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Domeinnaam, handelsnaam, klantenbestand (lijst
van verw ijzers)

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De doorstarter heeft geen w aarde specifiek aan deze activa toegerekend. Zie
ook onder punt 6.

02-11-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie paragraaf 6.4.

30-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 10.755,74

€ 2.316,30

€ 0,00

totaal

€ 10.755,74

€ 2.316,30

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst staan een bedrag van EUR 10.755,74 open. Dit
betreft met name vorderingen op zorgverzekeraars vanw ege afgerond
behandelingen en natuurlijke personen vanw ege het niet verschijnen op een
afspraak. De curator zal overgaan tot het innen van de debiteuren.

30-07-2020
1

De curator heeft de prefaillissementsdebiteuren aangeschreven.

03-02-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren

30-07-2020
1

Aanschrijven prefaillissementsdebiteuren

03-02-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 45.383,65
Toelichting vordering van bank(en)
Dit betreft een krediet bij Rabobank.

30-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leaseovereenkomsten gesloten.

30-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank claimt een pandrecht op de inventaris, voorraden en vorderingen op
derden. De curator heeft het pandrecht van Rabobank voorlopig erkend. De
curator heeft Rabobank bericht dat het onderhanden w erk niet onder het
pandrecht valt en dat geen sprake is van voorraden. Rabobank heeft de
curator voorgesteld dat de curator voor Rabobank de debiteuren zal innen
conform de separatistenregeling. De curator heeft dit gew eigerd, gelet op te
verw achte kosten voor incasso in verhouding tot de verw achte opbrengst en
daaruit voortvloeiende geringe boedelbijdrage. Rabobank heeft de curator
daarop bericht de debiteuren niet zelf te zullen innen. De curator zal daarom
overgaan tot inning ten behoeve van de boedel.

30-07-2020
1

De curator heeft nog geen toegang tot het boekhoudpakket van Kolibrie en
heeft derhalve nog niet de beschikking over de juiste gegevens om de
debiteuren te innen. De verw achting is dat de inning in de komende
verslagperiode kan w orden opgestart.

02-11-2020
2

De curator heeft inmiddels toegang tot het boekhoudpakket en beschikt over
de benodigde gegevens om de debiteuren te incasseren. De debiteuren zijn
aangeschreven.

03-02-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

30-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

30-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

30-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

30-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie onder punt 6.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-11-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Opvragen en check van kredietdocumentatie Rabobank
Correspondentie met Rabobank over inning van de debiteuren.

30-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is vier dagen gedeeltelijk voortgezet met toestemming van de
rechter-commissaris. De curator heeft ter w aarborging van de patiëntbelangen
de activiteiten de eerste tw ee dagen volledig voort gezet en de laatste tw ee
dagen enkel de meest urgente behandelingen laten doorgaan. De mate van
urgentie heeft de curator laten vaststellen door de betrokken behandelaars. In
deze vier dagen heeft de curator gesproken met de diverse zorgverzekeraars
over de mogelijkheden om de zorg te continueren ter w aarborging van de
patiëntbelangen en het faciliteren van een doorstart. Uiteindelijk bleek geen
enkele partij te zijn de noodzakelijke financiële rugdekking te bieden om langer
voor te zetten. De curator heeft daarop in overleg met de rechter-commissaris
besloten de voortzetting te beëindigen.

30-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt

30-07-2020
1

De curator heeft met het voortzetten van de onderneming gedurende vier
dagen voornamelijk getracht de patiëntenbelangen te w aarborgen. In deze
vier dagen zijn de behandelingen van de meest urgente patiënten voortgezet
en w aar nodig terugverw ezen naar de huisarts. In verband met de
zorgafspraken en vastgestelde tarieven door de NZA (d.w z. vaste tarieven
voor een vastgesteld traject) hebben deze gemaakte uren geen (extra)
inkomsten opgebracht. W el zijn deze uren meegenomen in het declareren van
het onderhanden w erk.

02-11-2020
2

Voor het verzorgen van deze urgente afspraken is een aantal keer een beroep
gedaan op één van de w erknemers. De w erknemers zijn door het UW V
betaald.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact met zorgverzekeraars
Contact met zzp'ers
Contact met en verzoek goedkeuring aan rechter-commissaris

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

30-07-2020
1

6.4 Beschrijving
Diverse partijen hebben zich bij de curator gemeld met interesse in een
doorstart. De curator heeft voor deze partijen een informatiepakket en een
biedmemorandum samengesteld. Uiteindelijk hebben vier partijen een bod
gedaan. De curator heeft het bod van één partij aanvaard onder enkele
voorw aarden, w aaronder toestemming van de rechter-commissaris en de
bereidheid bij zorgverzekeraars om met de desbetreffende partij te
contracteren. De curator verw acht rond 31 juli 2020 duidelijkheid te hebben
over het al dan niet doorgaan van de doorstart.

30-07-2020
1

Onderdeel van de doorstart is mogelijk tevens het bew aren van de
patiëntendossiers door de doorstartende partij zodat de huidige en voormalige
patiënten van Kolibrie gedurende de w ettelijke bew aartermijn ook na
afw ikkeling van het faillissement toegang kunnen krijgen tot hun
patiëntendossiers. De curator heeft overleg met het ministerie van
Volksgezondheid, W elzijn en Sport over de mogelijkheden de
patiëntendossiers te laten bew aren door de doorstarter. Als alternatief heeft
de curator de huidige hoofdbehandelaar in beginsel bereid gevonden de
patiëntendossiers te bew aren gedurende de resterende w ettelijke
bew aartermijn. Zoals hiervoor in paragraaf 3.6 opgemerkt heeft de curator een
export van de patiëntendossiers veilig gesteld. In verband met de geldende
privacyw etgeving houdt de hoofdbehandelaar van Kolibrie deze export van de
patiëntendossiers vooralsnog onder zich. De curator heeft derhalve geen
toegang tot de medische gegevens uit de patiëntendossiers.
Kolibrie Van Buuren B.V. heeft de onderneming doorgestart. Hiervoor is een
bedrag van € 11.396,69 aan goodw ill betaald en een bedrag van € 1.000,voor een deel van de inventaris.

02-11-2020
2

6.5 Verantwoording
Volgt. Hiervoor is mede noodzakelijk dat het onderhanden w erk w ordt
uitgedeclareerd. Zie paragraaf 3.6.

30-07-2020
1

De boedel heeft in totaal een bedrag van € 12.396,69 ontvangen voor de
doorstart.

02-11-2020
2

6.6 Opbrengst
€ 12.396,69

02-11-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 100,00
Toelichting
Zie hiervoor ook punt 5.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-11-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Benaderen potentiële doorstarters
Verzamelen informatie
Opstellen biedmemorandum
Bespreking met potentiële doorstarters
Verdere onderhandeling met kandidaat-doorstarter
Opstellen concept koopovereenkomst

30-07-2020
1

Afw ikkelen koopovereenkomst
Meew erken aan doorstart
In kennis stellen van patiënten

02-11-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit in onderzoek.

30-07-2020
1

De curator heeft herhaaldelijk toegang verzocht tot het boekhoudpakket aan
de desbetreffende aanbieder, maar nog niet verkregen.

02-11-2020
2

De curator heeft toegang tot het boekhoudpakket verkregen. Hierin is de
administratie van Kolibrie aangetroffen. Er is derhalve voldaan aan de
boekhoudplicht.

03-02-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de afgelopen drie jaren zijn tijdig gedeponeerd.

30-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

30-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit in onderzoek.

30-07-2020
1

Voor zover de aandelen nog niet zijn volgestort, is een vordering hiertoe reeds
in 2018 verjaard.

03-02-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

30-07-2020
1

03-02-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-07-2020
1

Nee

03-02-2021
3

Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen dat sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode een begin maken met het
rechtmatigheidsonderzoek.

30-07-2020
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de administratie van Kolibrie en de
(rechtmatigheid van de) feiten en omstandigheden rondom het faillissement.
Tijdens het onderzoek heeft de curator enkele feiten geconstateerd w aarover
hij vragen heeft en/of meer informatie w il hebben. Deze constateringen heeft
hij in het kader van w ederhoor aan de Indirect Bestuurder voorgelegd. De
curator verw acht in de komende verslagperiode zijn conclusie ten aanzien van
de rechtmatigheidsaspecten te nemen.

03-02-2021
3

De Indirect Bestuurder heeft de curator een uitgebreide toelichting op zijn
bevindingen doen toekomen. Een en ander is hiermee verklaard.

04-05-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Check deponeren jaarrekeningen

30-07-2020
1

Rechtmatigheidsonderzoek
Voorleggen constateringen aan de Indirect Bestuurder

03-02-2021
3

Check toelichting Indirect Bestuurder

04-05-2021
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

30-07-2020
1

€ 4.926,53

02-11-2020
2

Toelichting
€ 4.926,53 vordering van Medicore inzake het exporteren van het elektronisch
patiëntendossier.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 177.613,00

30-07-2020
1

€ 192.305,00

02-11-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

30-07-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

30-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

30-07-2020
1

14

02-11-2020
2

15

03-02-2021
3

17

04-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 95.533,59

30-07-2020
1

€ 101.191,77

02-11-2020
2

€ 123.496,11

03-02-2021
3

€ 201.531,35

04-05-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onbekend op w elke w ijze het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

30-07-2020
1

De curator verw acht vooralsnog geen uitdeling aan concurrente schuldeisers te
kunnen verrichten. In hoeverre de curator een uitdeling aan preferente
schuldeisers zal kunnen verrichten is op dit moment nog onduidelijk.

02-11-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren

30-07-2020
1

Verw erken ingediende schuldvorderingen

02-11-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

30-07-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

30-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Realiseren doorstart
- Verkoop inventaris (mogelijk in doorstart)
- Onderzoek naar debiteuren
- Onderzoek naar verpanding activa
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Inventariseren crediteuren
- Afw ikkelen verzekering
- Afw ikkelen diverse overeenkomsten
- Uitdeclareren onderhanden w erk
- Veilig stellen en beschikbaar houden medische dossiers voor patiënten

30-07-2020
1

- Onderzoek naar prefaillissementsdebiteuren
- Inning prefaillissementsdebiteuren
- Inning onderhanden w erk
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Veiligstellen en beschikbaar maken van administratie via boekhoudpakket
- W aarborgsom innen

02-11-2020
2

- Innen prefaillissementsdebiteuren
- Innen onderhanden w erk
- Afronden rechtmatigheidskw esties

03-02-2021
3

- Innen prefaillissementsdebiteuren
- Innen onderhanden w erk

04-05-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

30-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

Bijlagen
Bijlagen

30-07-2020
1

