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Gegevens onderneming
Stichting Geduld Interventies GGZ is statutair gevestigd en kantoorhoudende
te (1033 RW ) Amsterdam aan het adres Modemstraat 20 en staat
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 67068138.
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Activiteiten onderneming
Stichting Geduld Interventies leverde medisch specialistische zorg op het
gebied van geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg
bestond specifiek in het behandelen van verslavingen en de onderliggende
psychische problematiek. Behandelingen konden zow el klinisch als ambulant
plaatsvinden en w erden verzorgd door een multidisciplinair team van
zorgprofessionals in samenw erking met opgeleide ervaringsdeskundigen.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5
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Boedelsaldo
€ 0,00

10-09-2021
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Verslagperiode
van
10-8-2021

10-09-2021
1

t/m
9-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

86 uur 30 min

totaal

86 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Geduld Interventies GGZ is bij akte van 14 oktober 2016 opgericht. De heer
Geduld is enig bestuurder en de heer Bodha is voorzitter van de raad van
toezicht van Geduld Interventies GGZ.
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1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er tw ee procedures aanhangig. De
eerste procedure is geschorst op grond van artikel 29 Fw . De tw eede
procedure betreft een geschil aanhangig gemaakt door Stichting Geduld
Interventies tegen een voormalig patiënt in verband met niet betaalde zorg.
Deze vordering w ordt door de gedaagde betw ist. Voor deze procedure geldt
dat de rechtbank de curator in de gelegenheid heeft gesteld om zich uit te
laten over de vraag of zij de procedure op grond van artikel 27 lid 3 Fw w enst
over te nemen. De curator beraadt zich hier nog over.

10-09-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator is doende de verzekeringen te inventariseren en w aar nodig deze
te beëindigen.
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1.4 Huur
Geduld Interventies GGZ had op datum faillissement een lopende
huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte aan het adres Modemstraat 20 te
Amsterdam.
De curator heeft, na een daartoe van de rechter-commissaris verkregen
machtiging, de huurovereenkomst op 16 augustus 2021 opgezegd met
inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden ex artikel
39 Faillissementsw et.
Voorafgaand aan het faillissement heeft Geduld Interventies GGZ een
w aarborgsom gestort ter w aarde van € 4811,40.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van Stichting Geduld
Interventies. Volgens de bestuurder hebben drie zaken geleid tot het
faillissement. Ten eerste stagneerde de omzet door de stijgende kosten in
een Covid-19 tijdperk. Ten tw eede w as de inkomstenbron van de stichting
onzeker door de moeizame relatie met zorgverzekeraars. Ten slotte heeft de
discussie met ECP Factoring B.V. bijgedragen aan het faillissement gezien
ECP Factoring B.V. tot beslaglegging onder de zorgverzekeraars op de
debiteurenvorderingen is overgegaan.
De curator doet zelf nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5
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Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren 5 w erknemers bij Stichting Geduld
Interventies in loondienst. Daarnaast zijn er nog 3 voormalig w erknemers
w aarvan recent hun arbeidsovereenkomst is beëindigd door opzegging of
door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-8-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel van
Stichting Geduld Interventies door de curator ontslag aangezegd. De rechtercommissaris heeft de curator hiervoor haar machtiging verleend. De
gebruikelijke collectieve intakebijeenkomst tussen de w erknemers, de curator
en het UW V heeft plaatsgevonden op 17 augustus 2021. In deze
bijeenkomst zijn de w erknemers nader geïnformeerd over het faillissement
en de aanvraag van de loongarantieregeling bij het UW V.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er staan geen onroerende zaken op naam van Stichting Geduld Interventies.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Stichting Geduld Inventaris beschikt over een beperkte kantoorinventaris. De
curator is deze aan het inventariseren en zal proberen deze te gelde te
maken.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Al het onderhanden w erk is inmiddels gedeclareerd aan de relevante
zorgverzekeraars.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Stichting Geduld Interventies beschikt over een substantiële
debiteurenportefeuille bestaande uit, grotendeels, vorderingen op
zorgverzekeraars uit hoofde van verleende zorg. De exacte omvang van de
debiteurenportefeuille is niet eenvoudig te bepalen. Stichting Geduld
Interventies factureert de door haar verleende zorg aan de
zorgverzekeraars op basis van 100% vergoeding. Echter, omdat Stichting
Geduld Interventies ongecontracteerde zorg biedt, ontvangt zij tussen de 6070% vergoeding. Dit is afhankelijk van de voorw aarden van de betreffende
zorgverzekeraar en de polis van de patiënt. In de komende periode zal de
curator de exacte omvang van de debiteurenportefeuille onderzoeken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 38.170,46
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Toelichting vordering van bank(en)
ING een vordering van € 38.170,46 ingediend uit hoofde van
kredietverlening.
Voorts hebben ECP Nederland B.V. en ECP Factoring B.V. enerzijds en
Stichting Geduld Interventies anderzijds op 30 januari 2019 een
factoringovereenkomst gesloten. Op grond van deze factoringovereenkomst
stelt ECP Factoring B.V. een vordering van ruim € 1 miljoen te hebben en een
stil pandrecht op de vorderingen van Stichting Geduld Interventies op de
zorgverzekeraars tot meerdere zekerheid van de nakoming van hetgeen ECP
Factoring van Stichting Geduld Interventies te vorderen heeft. In de komende
verslagperiode zal de curator de omvang van de vordering van ECP Factoring
B.V. en het door haar gestelde pandrecht nader onderzoeken.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Zie onder punt 5.1.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart of verkoop van de onderneming. Al voor
de datum van het faillissement w erden er geen nieuw e patiënten
aangenomen. Alle patiënten met een lopend traject zijn verw ezen naar een
andere zorginstelling.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
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
De curator zal in de komende verslagperiode beginnen met het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 517.509,00
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Toelichting
Er is door de fiscus een vordering ingediend inzake Loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. De curator verw acht dat het
UW V op korte termijn haar vordering(en) zal indienen.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen vorderingen ingediend door andere preferente crediteuren.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
31
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 244.081,41
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Toelichting
Blijkens de administratie hebben de concurrente crediteuren een vordering
van € 244.081,41 in totaal.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren op enige uitkering, kunnen nog geen uitspraken gedaan w orden.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven en zijn daarbij in
de gelegenheid gesteld hun vordering in te dienen en aan te geven of zij zich
op een (bijzonder) recht w ensen te beroepen.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de
debiteurenincasso. Daarnaast zal de curator nader onderzoek doen naar de
vordering en de zekerheden van ECP Factoring B.V. Tenslotte zal de curator
tevens starten met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement van
Geduld Interventies GGZ kan w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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