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

4
11-01-2021
F.13/20/34
NL:TZ:0000129533:F001
04-02-2020

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr M. Koria

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Continuiteit MID Healthcare, hierna 'de Stichting'

06-03-2020
1

Gegevens onderneming
Belcampoplantsoen 1
1187 VT Amstelveen
Nummer KvK: 60389699

06-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het bestuur behartigt de Stichting de belangen van MID Healthcare
B.V., die een tandartspraktijk exploiteert.

Financiële gegevens
Jaar
2016

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -167.500,00

€ 20.000,00

2017

€ 20.000,00

2018

€ 20.000,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

06-03-2020
1

Boedelsaldo
Verslagperiode
van
4-2-2020

06-03-2020
1

t/m
29-2-2020
van
1-3-2020

22-06-2020
2

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

30-09-2020
3

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

11-01-2021
4

t/m
31-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 20 min

2

14 uur 15 min

3

11 uur 35 min

4

10 uur 20 min

totaal

62 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van de Stichting is Gooisch Invest B.V. die op haar beurt w ordt
bestuurd door de heer A.W .J. van Onna. Gooisch Invest B.V. is tevens
bestuurder van MID Healthcare B.V.

06-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is de Stichting afhankelijk van de inkomsten die w orden
gegenereerd uit de aandelen die zij houdt in het kapitaal van MID Healthcare
B.V. Deze vennootschap zou ten behoeve van haar aandeelhouders echter al
jaren geen inkomsten genereren. De financiële verplichtingen kon de Stichting
niet meer voldoen, w aardoor het faillissement op eigen aangifte is
uitgesproken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

06-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

aandelen in het kapitaal van MID Healthcare B.V.
totaal

Toelichting andere activa
De Stichting houdt 400.000 aandelen in het kapitaal van MID Healthcare B.V.
Conform de statuten van MID Healtcare B.V. zijn deze aandelen aangeboden
aan de medeaandeelhouders.

06-03-2020
1

Gooisch Invest B.V., een van de medeaandeelhouders van MID Healthcare B.V.
en bestuurder van de Stichting, heeft interesse getoond in de door de curator
aangeboden aandelen. Aangezien er geen financiële middelen beschikbaar zijn
om een onafhankelijke deskundige in te schakelen, hebben de curator en
Gooisch Invest B.V. besloten te bezien of zij onderling de koopprijs van de
aangeboden aandelen kunnen bepalen. Daarnaast heeft een andere partij zich
bij de curator gemeld die geïnteresseerd is in de overname van de aandelen.
De curator is in gesprek met voornoemde partijen over de onderhandse
verkoop van de aandelen.

22-06-2020
2

Het is niet gelukt de aandelen onderhands te verkopen. De curator heeft de
pandhouders een termijn gesteld als bedoeld in artikel 58 Fw om de aandelen
te executeren. Tw ee van de drie pandhouders hebben aangegeven de
aandelen binnen de gestelde termijn te executeren.

30-09-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg m.b.t. verkoop aandelen.

06-03-2020
1

Corr./ tel. bestuurder, bestuderen stukken, bestuderen voorstel overname
aandelen.

22-06-2020
2

Bestuderen stukken inz. verkoop aandelen.

30-09-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht.

06-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Het is de curator gebleken dat 250.000 aandelen van de Stichting in het
kapitaal van MID Healtcare B.V. op rechtsgeldige w ijze zijn verpand aan tw ee
partijen.

06-03-2020
1

Inmiddels heeft een van de pandhouders zich bij de curator gemeld met de
mededeling dat zij haar rechten als separatist uit hoofde van het pandrecht zal
uitoefenen.

22-06-2020
2

Daarnaast heeft zich een nieuw e partij bij de curator gemeld die meent
pandrechten te hebben op de aandelen van de Stichting. De curator heeft de
pandrechten in onderzoek.
De curator heeft vastgesteld dat de nieuw e partij die zich heeft gemeld een
pandrecht heeft op 150.000 aandelen van de Stichting in het kapitaal van MID
Healthcare B.V. Dit betekent dat de aandelen van de Stichting zijn verpand aan
drie verschillende pandhouders.

30-09-2020
3

Het is niet gelukt om de aandelen onderhands te verkopen. De curator heeft
de pandhouders op grond van artikel 58 Fw een termijn van vier w eken
gesteld om tot uitw inning van het pandrecht over te gaan. Een van de
pandhouders is daarop een verzoekschriftprocedure ex artikel 3:251 BW
gestart en heeft de overige pandhouders opgeroepen voor de mondelinge
behandeling.

11-01-2021
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Brieven aan banken, bestuderen stukken, overleg inz. pandrecht op aandelen,
corr. pandhouders.

06-03-2020
1

Bestuderen stukken inz. pandrecht, corr. bank.

22-06-2020
2

Bestuderen stukken inz. pandrecht, corr./ tel. pandhouders, corr. bestuurder.

30-09-2020
3

Corr./ tel. pandhouders.

11-01-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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 bestuurder heeft de administratie van de Stichting aan de curator
overgedragen. De curator heeft deze administratie in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-03-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
€ 3,03

06-03-2020
1

22-06-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: 3,03.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 187.500,00

22-06-2020
2

Toelichting
Deze vordering heeft betrekking op een schuldeiser die aanspraak maakt op
een pandrecht.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Corr. crediteuren, bestuderen stukken.

22-06-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Bestuderen stukken inz. verzoekschriftprocedure, corr. rechtbank.

11-01-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop aandelen in het kapitaal van MID Healthcare B.V.
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
- overige w erkzaamheden.

06-03-2020
1

- verkoop aandelen in het kapitaal van MID Healthcare B.V.;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige w erkzaamheden.

22-06-2020
2

- verkoop aandelen in het kapitaal van MID Healthcare B.V.;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige w erkzaamheden.

30-09-2020
3

- mondelinge behandeling verzoekschriftprocedure ex artikel 3:251 BW ;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige w erkzaamheden.

11-01-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
11-4-2021

11-01-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

06-03-2020
1

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

22-06-2020
2

Bestuderen stukken, opstellen openbaar verslag, corr. fiscus, corr. R-C.

30-09-2020
3

Bestuderen stukken, corr. bestuurder, opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

11-01-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

