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Algemene gegevens
Naam onderneming
Thuishulp Zorgzaam B.V. en Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V.

30-05-2018
1

Gegevens onderneming
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuishulp
Zorgzaam B.V.
F.16/18/185
en
2. de besloten vennootschap Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V.
F.16/18/186.,
beide statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AE) Utrecht aan de
Proostw etering 24J, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder de nummers 30219601 en 64951820.

30-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK: Het exploiteren van een thuiszorgorganisatie. Het bieden van
professionele verzorging, hulp- en dienstverlening in de meest uitgebreide zin
w aarbij er naar w ordt gestreefd zoveel mogelijk aan de w ensen van de
zorgvrager te voldoen. Het bieden van andere vormen van zorg.

Financiële gegevens

30-05-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 2.570.972,00

€ 66.023,00

€ 562.359,00

2015

€ 2.700.113,00

€ 196.553,00

€ 602.041,00

2016

€ 2.165.679,00

€ -177.898,00

€ 773.444,00

2017

€ 2.088.963,00

Toelichting financiële gegevens
De w inst en verliescijfers en het balanstotaal over 2017 zijn onbekend.

30-05-2018
1

Het betreft de geconsolideerde cijfers van Thuishulp Zorgzaam B.V. en
Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V. (zie ook hierna onder 1.1).

Gemiddeld aantal personeelsleden
73
Toelichting
Zie hierna onder 2.1.

Boedelsaldo

30-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 37.770,18

30-05-2018
1

€ 124.631,83

03-09-2018
2

€ 124.411,91

17-12-2018
3

€ 194.072,60

28-03-2019
4

€ 248.693,06

02-07-2019
5

€ 228.956,59

30-10-2019
6

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening is afgenomen met circa € 20.000,00,
vanw ege doorstorting van dat bedrag aan de doorstart. Het betrof een door
de boedel ontvangen vergoeding van onderhanden w erk uit een periode
w aarvan de opbrengsten aan de doorstart toekomen.
€ 267.768,66

13-02-2020
7

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening is toegenomen met ruim € 40.000,00,
vanw ege een betaling van zorggelden 2018 door het CAK (zie ook hoofdstuk 4
debiteuren).
€ 347.124,94

12-05-2020
8

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening is toegenomen met circa € 80.000,- vanw ege
uitkering van vergoedingen voor in de boedelperiode verleende zorg.
€ 336.121,29

12-08-2020
9

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen w egens boedelkosten (accountant).
€ 340.431,25

10-11-2020
10

Verslagperiode
van
1-5-2018

30-05-2018
1

t/m
27-5-2018
van
28-5-2018

03-09-2018
2

t/m
2-9-2018
van
3-9-2018

17-12-2018
3

t/m
16-12-2018
van
17-12-2018

28-03-2019
4

t/m
24-3-2019
van
25-3-2019

02-07-2019
5

t/m
23-6-2019
van
24-6-2019

30-10-2019
6

t/m
27-10-2019
van
28-10-2019

13-02-2020
7

t/m
9-2-2020
van
10-2-2020

12-05-2020
8

t/m
10-5-2020
van
11-5-2020

12-08-2020
9

t/m
9-8-2020
van
10-8-2020
t/m
8-11-2020

Bestede uren

10-11-2020
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

259 uur 36 min

2

200 uur 39 min

3

150 uur 27 min

4

24 uur 45 min

5

41 uur 30 min

6

8 uur 36 min

7

9 uur 24 min

8

26 uur 6 min

9

25 uur 18 min

10

10 uur 30 min

totaal

756 uur 51 min

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

30-05-2018
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 1 mei 2018 zijn de zustervennootschappen Thuishulp Zorgzaam B.V.
(hierna: “Zorgzaam ”) en Thuishulp Zorgzaam Personeel B.V. (hierna:
“Zorgzaam P”) in staat van faillissement verklaard. De faillissementen zijn
bekend onder insolventienummers F.16/18/185 en F.16/18/186.
Vanw ege de nauw e verw evenheid tussen de faillissementen van Zorgzaam en
Zorgzaam P heeft de rechter-commissaris ermee ingestemd dat deze
geconsolideerd w orden afgew ikkeld. Dit faillissementsverslag ziet dus op beide
faillissementen.
Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van Zorgzaam
en Zorgzaam P (hierna gezamenlijk: “gefailleerden”) is Thuishulp Zorgzaam
Holding B.V. (hierna: “Holding”), van w elke vennootschap de heer R.K. Tielak
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder is.

1.2 Lopende procedures

30-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zouden gefailleerden niet betrokken zijn bij lopende
gerechtelijke procedures.

30-05-2018
1

Situatie per 17 december 2018;
Er hebben zich geen w ederpartijen in procedures gemeld.

17-12-2018
3

1.3 Verzekeringen
Gefailleerden beschikken over de gebruikelijke verzekeringen w aaronder:
- aansprakelijkheidsverzekering
- w egam verzekering
- rechtsbijstandsverzekering
- verzuimverzekering
- bedrijfsschadeverzekering
Er is geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

30-05-2018
1

De verzekeringsovereenkomsten zullen w orden opgezegd. Indien van
toepassing zal aanspraak w orden gemaakt op premierestitutie.
Situatie per 17 december 2018:
Afgew ikkeld.

17-12-2018
3

1.4 Huur
Zorgzaam huurt van Holding een kantoorpand aan de Proostw etering 24J te
Utrecht. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator
de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van artikel 39 Fw .

30-05-2018
1

Situatie per 2 september 2018:
Het kantoorpand is inmiddels opgeleverd aan Holding. Om de boedelvordering
te beperken, is met Holding overeengekomen dat de huurovereenkomst met
w ederzijds goedvinden is geëindigd per 31 mei 2018.

03-09-2018
2

Situatie per 17 december 2018:
Afgew ikkeld. Boedelvordering is genoteerd.

17-12-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerden exploiteren een thuishulporganisatie in de regio’s Utrecht,
Leidsche Rijn, Vleuten/de Meern, Maarssen/Maarssenbroek, Harmelen, Houten,
Lopik, Vianen, IJsselstein, Nieuw egein en W oerden. Gefailleerden leveren in
deze gebieden de volgende diensten:
- huishoudelijke zorg
- ‘gemaks’diensten
- persoonlijke verzorging
- w ijkverpleging
- medisch specialistische verpleging aan huis
- 24-uurs zorg
- palliatief terminale zorg
Meer informatie is voorlopig te vinden via w w w .thuishulp-zorgzaam.nl.
Gevraagd naar de oorzaken van de faillissementen verklaarde de middellijk
bestuurder van gefailleerden het volgende:

30-05-2018
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Zorgverzekeraar Zilveren Kruis startte in januari 2016 een pilot die inhield dat
elke zorgaanbieder zich moest inschrijven op kavels (w ijken) in Utrecht w aarna
Zilveren Kruis de kavels onder hen zou verdelen. Omdat gefailleerden overal in
Utrecht w erkzaam zijn, hebben zij zich ingeschreven op alle kavels met het
idee uiteindelijk één kavel toegew ezen te krijgen. Volgens Zilveren Kruis
konden gefailleerden echter organisatorisch niet alle kavels aan en kregen zij
geen enkele kavel toegew ezen. Protest namens gefailleerden en andere
aanbieders die dezelfde strategie hadden gevolgd en ook w aren afgew ezen,
mocht niet baten. Dit had tot gevolg dat gefailleerden aan cliënten die
verzekerd w aren bij Zilveren Kruis, zorg moesten verlenen tegen een
gereduceerd (zgn. “niet-gecontracteerd”- tarief dat niet kostendekkend w as.
De vergoeding voor “niet-contractanten” zoals gefailleerden bedroeg slechts
75% van de vergoeding die contractanten (de zorgaanbieders die w el een
kavel toegew ezen hadden gekregen) ontvingen. Het afstoten van deze
cliënten w as geen optie w ant gefailleerden hadden een zorgplicht. De cliënten
konden ook niet w orden ondergebracht bij contractanten van Zilveren Kruis
w ant die zaten vol. De zorgverlening aan de bij Zilveren Kruis verzekerde
cliënten moest dus w orden voortgezet, hetgeen een omzetdaling tot gevolg
had.
Daarnaast hebben gefailleerden – net als veel andere zorgaanbieders – te
kampen met personeelstekorten en ziekteverzuim, met name op
verpleegkundig gebied. Daardoor w aren zij genoodzaakt ZZP’ers in te
schakelen. De uurtarieven van de ZZP’ers lagen evenw el hoger dan de
vergoedingen die de zorgverzekeraars betaalden, hetgeen voor nog meer
financiële problemen zorgde.
Tot slot nam het aantal zorguren dat gefailleerden moesten verlenen toe
doordat meerdere cliënten tegelijkertijd terminale verzorging nodig hadden.
Daardoor w erd het budgetplafond bij onder meer zorgverzekeraar VZG
overschreden en moesten gefailleerden de teveel gemaakte (en bij VGZ
gedeclareerde) uren aan VGZ terugbetalen. VZG heeft een claim van circa €
100.000,= bij Zorgzaam neergelegd.
Vanaf januari 2019 zouden w eer hogere vergoedingen gelden voor de door
gefailleerden te leveren diensten. Vanw ege de inmiddels opgebouw de
schuldenlast, w aren gefailleerden evenw el niet in staat om de tussenliggende
periode te overbruggen. Daardoor zag de bestuurder zich genoodzaakt de
eigen faillissementen aan te vragen.
Het voorgaande is het relaas van de middellijk bestuurder van gefailleerden,
w aarvan Zilveren Kruis en VGZ zich distantiëren. De curator zal zelfstandig
onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement en hier – zo nodig
– op terugkomen.
Situatie per 2 september 2018:
Hiervoor w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

03-09-2018
2

Situatie per 17 december 2018:
Hiervoor w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

17-12-2018
3

Situatie per 24 maart 2019:
Hiervoor w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

28-03-2019
4

Situatie per 2 juli 2019:
Hiervoor w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

02-07-2019
5

zie 7.1

12-08-2020
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
73

30-05-2018
1

Toelichting
De personeelsopbouw is als volgt:
- 41 medew erkers huishoudelijke hulp
- 20 medew erkers verpleging
- 3 vakantiekrachten
- 8 medew erkers op kantoor
- 1 manager

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Ongeveer gelijk. Zie hiervoor onder 2.1.

30-05-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-5-2017

73

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is het voltallige
personeel ontslag aangezegd.

totaal

73

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzeggingen, collectieve intake door UW V en een
informatiebijeenkomst voor het personeel op locatie te Utrecht alsmede
(telefonische) gesprekken met individuele w erknemers.

30-05-2018
1

Situatie per 17 december 2018:
Afgew ikkeld; vorderingen personeel genoteerd; vorderingen UW V w orden
afgew acht.

17-12-2018
3

Het UW V heeft vorderingen ingediend die nader gespecificeerd zijn
w eergegeven onder hoofdstuk 8.

30-10-2019
6

De personeelsparagraaf is afgew ikkeld. In opvolgende verslagen zal de
hieraan gerelateerde schuldenlast w orden vermeld in hoofdstuk 8.

13-02-2020
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. Gefailleerden hebben geen onroerende zaken in
eigendom.

30-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

30-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris, laptops, mobiele telefoons
etc.

€ 7.806,46

€ 6.473,50

totaal

€ 7.806,46

€ 6.473,50

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het gehuurde pand te Utrecht is kantoorinventaris aangetroffen. Verder zijn
er enkele laptops, mobiele telefoons, etc.

30-05-2018
1

Situatie per 2 september 2018:
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de
kantoorinventaris en de mobiele telefoons verkocht aan één van de
doorstarters voor een totaalbedrag van € 7.260,=. Daarvan ziet € 5.687,= op
bodemzaken. Dit bedrag vloeit integraal in de boedel in verband met het
bodemvoorrecht van de fiscus. Het restant van € 1.573,= ziet op nietbodemzaken en zal w orden afgedragen aan de pandhouder, onder inhouding
van een boedelbijdrage van 50% van de opbrengst.

03-09-2018
2

De computers en server w orden verkocht via een veiling. De curator verw acht
bij het volgende verslag te kunnen rapporteren over de opbrengst daarvan.
Situatie per 17 december 2018:
De veiling van de computers is afgerond. De netto opbrengst bedraagt €
546,46. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening. De server is
niet verkocht. Reden daarvoor is dat de (bedrijfs- en privacygevoelige) data op
de harde schijven van de server niet naar behoren konden w orden verw ijderd.

17-12-2018
3

Situatie per 24 maart 2019:
Afgew ikkeld.

28-03-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt rekening gehouden.

30-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten inventariseren en taxeren. Deze
zullen in overleg met de pandhouder (zie hierna onder hoofdstuk 5) te gelde
w orden gemaakt.

30-05-2018
1

afgew ikkeld.

30-10-2019
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

zorgverlening tijdens boedelperiode

€ 167.717,37

€ 167.717,37

totaal

€ 167.717,37

€ 167.717,37

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement beschikten gefailleerden niet over voorraden.

30-05-2018
1

De curator heeft erop toegezien dat het per datum faillissement aanw ezige
onderhanden w erk is gefactureerd. De hieruit voortvloeiende vorderingen zijn
begrepen in het onder hoofdstuk 4 genoemde totaalbedrag aan vorderingen
op debiteuren.
Situatie per 17 december 2018:
Het voorgaande geldt ook voor het w erk dat is verricht tijdens de
boedelperiode. Zie hoofdstuk 4.

17-12-2018
3

Situatie per 24 maart 2019:
In de verslagperiode is van de gemeente Utrecht een betaling van
openstaande uren van 1 t/m 18 juni 2018 (boedelperiode) ontvangen ter
hoogte van € 74.654,40.

28-03-2019
4

Situatie per 2 juli 2019:
In het vorige verslag is gemeld dat van de gemeente Utrecht een betaling van
€ 74.654,40 w as ontvangen voor de gedurende de boedelperiode verrichte
w erkzaamheden. Deze betaling zag echter niet alleen op de boedelperiode,
maar op CAK-periode 5 (23 april t/m 20 mei) en 6 (21 mei t/m 17 juni) 2018.

02-07-2019
5

De vergoeding voor de vanaf 1 juni 2018 (datum doorstart) verrichte
w erkzaamheden komt toe aan de doorstarter. Volgens opgaaf van de
ingeschakelde accountant gaat het om € 36.472,80. Na akkoord van de
doorstarter, zal dit bedrag naar haar w orden doorgestort.
Het restant dat volgens opgaaf van de accountant € 38.181,60 bedraagt, blijft
in de boedel. Volledigheidshalve w ordt opgemerkt dat met de rechten van
pandhouder Rabobank geen rekening meer hoeft te w orden gehouden
aangezien zij volledig is voldaan.
In de verslagperiode w erd van de NZA een beschikking d.d. 30 september

30-10-2019

2019 ontvangen betrekking hebbend op de nacalculatie boekjaar 2018. Uit
hoofde hiervan ontvangt de boedel circa € 85.000,00 voor door haar in 2018
verleende zorg.
Zilveren Kruis is verzocht tot uitkering aan de boedel over te gaan.

6

De boedel w acht nog op de uitkomst van aan een accountant uitbestede
w erkzaamheden voor het declareren van het onderhanden w erk van de
vennootschap in de boedelperiode.
In de verslagperiode is uit hoofde van de beschikking van de NZA m.b.t. de
nacalculatie 2018 (zie verslag 6) van het CAK een bedrag van € 40.538,15 op
de boedelrekening ontvangen. Het verschil - de beschikking luidde € 85.000,00
- w as reeds in een eerder stadium als voorschot door gefailleerde ontvangen.

13-02-2020
7

Na veel vijven en zessen heeft de door de boedel ingeschakelde accountant de
declaraties voor de zorgverlening tijdens de boedelperiode kunnen indienen in
het VECOZO systeem van de gezondheidszorg. De boedel is in afw achting van
toekenning en ontvangst van de hiermee gemoeide bedragen.
Voordat de zorgverzekeraars het onderhanden w erk over de boedelperiode
w ilden/konden uitkeren moest in de afgelopen verslagperiode door de
accountant en de boedel extra w erk w orden verzet. Bij herhaling kw amen de
ingediende declaraties met foutmeldingen retour af w erden die afgew ezen
vanw ege technische redenen. De bureaucratie leek parten te gaan spelen,
maar door vasthoudendheid en de bereidheid van contacten bij de
zorgverzekeraars in dit dossier, konden de ingediende declaraties desondanks
in behandeling w orden genomen. Dit heeft geresulteerd in een ontvangst van
circa € 80.000,- in de afgelopen verslagperiode.

12-05-2020
8

Geconstateerd w erd dat nog niet alle openstaande posten van verzekeraars
zijn ontvangen. Er is gerappelleerd.

12-08-2020
9

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
facturatie proces monitoren en betalingen volgen.

30-10-2019
6

verzenden herinneringen.

12-08-2020
9

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill, handelsnaam, domeinnaam, etc.

€ 100.000,00

€ 100.000,00

totaal

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Toelichting andere activa
Gefailleerden beschikken over immaterieel actief zoals goodw ill, een
handelsnaam, een domeinnaam, etc.

3.9 Werkzaamheden andere activa

30-05-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Het immaterieel actief is verkocht in het kader van een doorstart (zie hierna
onder hoofdstuk 6).

30-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Zie toelichting

€ 182.295,22

€ 103.913,27

€ 84.856,08

totaal

€ 182.295,22

€ 103.913,27

€ 84.856,08

Toelichting debiteuren
Zorgzaam zou per datum faillissement voor een totaalbedrag van € 182.295,22
aan vorderingen op debiteuren hebben. De vorderingen zijn verpand (zie
hierna onder hoofdstuk 5). De pandhouder heeft te kennen gegeven de
incasso van de vorderingen zelf ter hand te zullen nemen.

30-05-2018
1

Omdat de pandhouder is voldaan uit o.a. de verkoop van een onroerende zaak
van de Holding (niet failliet); viel het restant van de debiteurenportefeuille van
gefailleerde in de boedel. De boedel incasseerde afgerond € 98k, w aarvan €
19k voor de pandhouder, w aardoor voor de boedel € 79k resteerde.

12-05-2020
8

In de afgelopen verslagperiode is totaal € 5.202,- op de
faillissementsrekening ontvangen van de aangeschreven debiteuren (o.a.
ziektekostenverzekeraars).

10-11-2020
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal onderzoek doen naar eventuele verpandingsverboden.

30-05-2018
1

Situatie per 2 september 2018:
Het onderzoek naar eventuele verpandingsverboden is grotendeels uitgevoerd
en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet. Vooralsnog zijn er geen
verpandingsverboden aangetroffen.

03-09-2018
2

Situatie per 17 december 2018:
Met de debiteuren (zorgverzekeraars en het zorgkantoor) w ordt
gecorrespondeerd. Zie ook hierna onder hoofdstuk 6 van dit verslag.

17-12-2018
3

Situatie per 24 maart 2019:
Omdat de pandhouder is voldaan uit de verkoop van vastgoed van de holding
vennootschap, zijn de (resterende)debiteuren vrijgevallen ten gunste van de
boedel.
Zij w orden door de boedel geïncasseerd.

28-03-2019
4

Situatie per 2 juli 2019:
Op dit moment is er nog voor een totaalbedrag van € 78.119,= aan
vorderingen op debiteuren. Hiervan zou € 75.466,= niet kunnen w orden
geïncasseerd doordat die debiteuren zich op verrekening kunnen beroepen. De
resterende € 2.653,= ziet op vorderingen die w orden betw ist. De curator heeft
een en ander in onderzoek.

02-07-2019
5

Een deel van de koopsom van de onroerende zaak (zie hierna onder 5.8) van
circa € 10.000,- w erd in escrow onder de notaris gestort en w ordt uitgekeerd
aan de rechthebbende partij (Holding of boedel) zodra overeenstemming is
bereikt over de hoogte van de resterende rc vordering van curanda op de
Holding. Volgens de curator dient het bedrag te w orden afgedragen aan de
boedel. De Holding betw ist dit. Getracht w ordt tot een vergelijk te komen.
De debiteurenportefeuille bestaat voor een deel uit relatief kleine bedragen ter
zake de w ettelijke Eigen Bijdrage die door de individuele cliënten verschuldigd
is voor de zorgverlening. Hiervan is een deel inmiddels door de boedel
geïncasseerd.
Onderzocht w ordt of de kosten van verdergaande incasso maatregelen
opw egen tegen de te verw achten opbrengsten.

30-10-2019
6

Een ander deel van de debiteurenportefeuille bestaat uit bedragen die
zorgverzekeraars aan curanda dienen uit te keren. Dit proces w ordt vervolgd
(zie hiervoor onder 3.6 Onderhanden w erk).
Ten aanzien van het depot onder de notaris ad circa € 10.000,- geldt dat geen
overeenstemming is bereikt. Het debat over de vraag w ie daarop recht heeft
(Holding of de boedel) w ordt voortgezet.
De door de boedel ingeschakelde accountant heeft in de afgelopen
verslagperiode de declaraties voor de zorgverlening tijdens de boedelperiode
via het VECOZO systeem van de gezondheidszorg kunnen indienen. De boedel
is in afw achting van toekenning en ontvangst van de hiermee gemoeide
bedragen.

13-02-2020
7

Met de bestuurder van Holding w ordt het debat over het depot onder de
notaris ad
€ 10.000,- voortgezet.
zie de toelichting hiervoor onder hoofdstuk 3.6 (onderhanden w erk) voor de
handelsdebiteuren.

12-05-2020
8

Ten aanzien van de restantvordering op de Holding heeft de curator niet meer
vernomen van de bestuurder.
De boedel handhaaft haar vordering op de Holding en verlangt afdracht van
het in escrow gestorte bedrag.
W anneer Holding daartoe niet bereid is, dient uit hoofde van de escrow
overeenkomst door de boedel een gerechtelijke procedure te w orden gestart.
Hiervoor is een verjaringstermijn van toepassing.
De raadsman van de bestuurder heeft een reactie toegezegd in de tw eede
helft van augustus. Deze w ordt door de boedel afgew acht.

12-08-2020
9

de reactie is op 15 september j.l. ontvangen. De curator beraadt zich over
het in de reactie vervatte voorstel.

10-11-2020
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 212.123,39

30-05-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
In 2014 heeft Rabobank een geldlening en een rekening-courantkrediet
verstrekt aan Zorgzaam en haar niet-failliete moedervennootschap Holding.
Rabobank heeft kenbaar gemaakt dat zij in verband met de verstrekte
geldlening een bedrag van € 212.123,39 te vorderen heeft. Zorgzaam en
Holding zijn hoofdelijk aansprakelijk voor dit bedrag. Zorgzaam P is hiervoor
niet aansprakelijk.
Daarnaast heeft Rabobank 2017 een rekening-courantkrediet verstrekt aan
Zorgzaam, Zorgzaam P en Holding. Feitelijk stond dit krediet alleen ter
beschikking aan Zorgzaam en Zorgzaam P. De rekening van Zorgzaam
vertoonde per faillissementsdatum een creditsaldo van € 5.442,47. In verband
met de hoofdelijke aansprakelijkheid van Zorgzaam voor de in 2014 verstrekte
geldlening, heeft Rabobank zich op dit bedrag verhaald door middel van
verrekening. De rekening van Zorgzaam P vertoonde een creditsaldo van €
32.396,97. Dit bedrag is afgestort naar de faillissementsrekening.
De curator verw ijst naar hoofdstuk 7 voor de vraag in hoeverre het redelijk is
dat Zorgzaam hoofdelijke aansprakelijk heeft aanvaard voor een schuld
w aarmee de onroerende zaak is gefinancierd die in eigendom toebehoort aan
Holding.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 2 juli 2019:
In de afgelopen verslagperiode w erd een bedrag van € 55.381,73 ontvangen
van Rabobank in verband met bijschrijvingen op de oude rekening van
Zorgzaam. De curator gaat na w aarmee deze bijschrijvingen verband houden.

Toelichting vordering van bank(en)
De restantvordering van Rabobank is voldaan uit de verkoop van onroerend
goed dat in eigendom toebehoorde aan Thuiszorg Zorgzaam Holding B.V. (niet
failliet), die hoofdelijk aansprakelijk w as voor de RABO financiering.
Het in juli door de boedel van Rabo ontvangen bedrag ad € 55.381,73 betreft
het saldo op de rekening van curanda bij Rabo, meer speciaal ontstaan door
betalingen van debiteuren van curanda op die rekening.

02-07-2019
5

30-10-2019
6

5.2 Leasecontracten
Gefailleerden leasen een viertal personenauto’s bij tw ee verschillende
leasemaatschappijen. Over de kw alificatie van de leasecontracten (financial of
operational) w ordt met de leasemaatschappijen gecorrespondeerd.

30-05-2018
1

afgew ikkeld.

30-10-2019
6

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank beschikt over pandrechten op de inventaris en de vorderingen van
Zorgzaam.

30-05-2018
1

Daarnaast zijn door derden de volgende zekerheden aan Rabobank verstrekt:
- pandrecht op inventaris en vorderingen van Holding;
- hypotheekrecht op onroerende zaak van Holding;
- een tw eetal borgtochten van de heer R.K. Tielak ten belope van € 150.000,=
in totaal.
Volledigheidshalve w ordt opgemerkt dat Zorgzaam P geen schuld heeft aan
Rabobank (zie hiervoor onder 5.1), zodat Rabobank geen rechten kan doen
gelden ten aanzien van de activa van deze vennootschap.
Als gevolg van de volledige voldoening van RABO zijn diens (resterende)
zekerheden vrijgevallen ten gunste van de boedel.

30-10-2019
6

5.4 Separatistenpositie
Rabobank heeft te gelden als separatist.

30-05-2018
1

afgew ikkeld

30-10-2019
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

30-05-2018
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet van retentierechten gebleken.

30-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op het
recht van reclame.

30-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Hierover dienen nog afspraken te w orden gemaakt.

Toelichting
Vanw ege de overw aarde op de zekerheden zijn geen afspraken over een
boedelbijdrage gemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-05-2018
1

30-10-2019
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg Rabobank, bestuderen financierings- en zekerhedendocumentatie.

30-05-2018
1

Situatie per 17 december 2018:
In de afgelopen verslagperiode is contact gew eest met de RABO bank w aarbij
de boedel haar belangen bij de opbrengst van de aan de moeder B.V.
(Holding) toebehorende onroerende zaak heeft toegelicht. Hierover meer
onder hoofdstuk 7.

17-12-2018
3

Situatie per 24 maart 2019:
In de verslagperiode is de onroerende zaak verkocht die toebehoorde aan de
Holding. Hieruit is de bank voldaan. De overw aarde is afgedragen aan de
boedel, deels vanw ege diens vordering op de Holding in rekening courant
(w aarvoor door de boedel beslag op het vastgoed w as gelegd), deels uit
hoofde van de regresvordering die de boedel op de Holding heeft vanw ege de
ten laste van curanda door de bank geïncasseerde debiteuren. (De schuld aan
de bank ging alleen de Holding aan, althans die heeft als enige geprofiteerd
van de financiering door de bank).

28-03-2019
4

Situatie per 2 juli 2019.
Een deel van de koopsom voor de onroerende zaak ten bedrage van circa €
10.000,- is in escrow gestort onder de notaris. Hierover meer onder 4
(debiteuren).

02-07-2019
5

Een deel van de koopsom voor de onroerende zaak ten bedrage van circa €
10.000,- is in escrow gestort onder de notaris. Hierover meer onder 4
(debiteuren).

13-02-2020
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Om de w aarde van de onderneming zo veel mogelijk te behouden, zijn de
activiteiten van gefailleerden met machtiging van de rechter-commissaris
voortgezet. Daarmee is bovendien een maatschappelijk belang gediend.
Stopzetting van de activiteiten zou namelijk betekenen dat circa 400 – 450
ouderen acuut van zorg en hulp verstoken zouden zijn.

6.2 Financiële verslaglegging

30-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator zal in het volgende faillissementsverslag een opgave verstrekken.

30-05-2018
1

Situatie per 2 september 2018:
Voor de facturatie van de gedurende de boedelperiode verrichte
w erkzaamheden is met goedkeuring van de rechter-commissaris een externe
partij ingeschakeld. Gefailleerde factureerde een deel van haar
w erkzaamheden rechtstreeks aan haar cliënten. Die facturen zijn inmiddels
verzonden. De overige w erkzaamheden w erden via een portal gefactureerd bij
de zorgverzekeraars en zorgkantoren. Deze facturaties w orden op dit moment
opgemaakt. De totale opbrengst die is gerealiseerd in de boedelperiode is dus
nog niet bekend. De curator verw acht in het volgende faillissementsverslag te
kunnen rapporteren over de resultaten van de boedelperiode.

03-09-2018
2

Situatie per 17 december 2018:
Een deel van de declaraties die via een portal zijn gedeclareerd bij de
zorgverzekeraars en het zorgkantoor, is afgekeurd. De curator onderzoekt op
dit moment de oorzaak hiervan.

17-12-2018
3

De w erkzaamheden die normaliter via een portal w orden gefactureerd bij
gemeenten, bleken vanw ege technische problemen niet op de gebruikelijke
w ijze te kunnen w orden ingediend. De curator correspondeert hierover met de
gemeenten.
De totale opbrengst die is gerealiseerd in de boedelperiode is dus nog niet
bekend.
Situatie per 24 maart 2019:
Zoals hiervoor onder 3. vermeld heeft de gemeente Utrecht het onderhanden
w erk over de boedelperiode voldaan (€ 74.654,40).
Eerder voldeed VGZ in oktober 2018 aan de boedel een aantal natura
declaraties voor totaal € 7.644,63
Het factureringsprobleem via de portal is echter nog niet opgelost en nog niet
alle facturen zijn bij de zorgverzekeraars ingediend.
Hieraan w ordt gew erkt.

28-03-2019
4

Situatie per 2 juli 2019:
Recent is duidelijk gew orden dat de declaraties over de boedelperiode, die via
een portal moesten w orden ingediend, niet door de zorgverzekeraars en
zorgkantoren zijn ontvangen. De oorzaak hiervan w ordt onderzocht. Zonodig
w orden de declaraties opnieuw aangeboden.

02-07-2019
5

De declaraties voor de zorgverlening tijdens de boedelperiode zijn in de
afgelopen verslagperiode (opnieuw ) ingediend. Hiervoor moest de speciale
VECOZO portal van de zorgkantoren opnieuw w orden aangevraagd en
opengesteld.

13-02-2020
7

Dit proces van indiening is in de afgelopen verslagperiode afgew ikkeld. Zie
hoofdstuk 3.6. voor de opbrengst.

12-05-2020
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onder andere overleg met het bestuur, cliëntenraad, zorgverzekeraars,
gemeenten en de w erknemers.

30-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vanaf datum faillissement zijn de mogelijkheden voor een doorstart
onderzocht. In dat kader hebben diverse gegadigden een
geheimhoudingsverklaring ondertekend w aarna aan 20 partijen een bidbook
met kengetallen over de bedrijfsvoering is verstrekt. Vervolgens w erden zes
van elkaar variërende biedingen ontvangen.

30-05-2018
1

De curator is in gesprek gegaan met tw ee partijen die de voor de boedel
meest interessante biedingen hebben neergelegd. Uiteindelijk is met
machtiging van de rechter-commissaris een activa-overeenkomst gesloten met
tw ee aan elkaar gelieerde partijen die bereid en in staat zijn alle cliënten en
nagenoeg het voltallige directe personeel van gefailleerden over te nemen.
De curator heeft de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over de voorgenomen doorstart. Daarop w erd een positieve reactie
ontvangen.
Omdat gefailleerden geen ondernemingsraad hebben, heeft de curator alle
individuele w erknemers schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen
doorstart. Vervolgens heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden
w aarbij de w erknemers de gelegenheid is geboden vragen te stellen en
opmerkingen te maken.
In de activa-overeenkomst is de opschortende voorw aarde van goedkeuring
van de NZa opgenomen. Het verzoek daartoe is inmiddels ingediend.
Vooruitlopend op haar beslissing heeft de NZa op 29 mei 2018 ex artikel 49d
W mg ontheffing van de standstillperiode verleend.
De doorstart is afgerond.
Hoogstens is sprake van afrekening over en w eer van ontvangsten die met
'w rong pockets' w orden aangeduid, d.w .z. ontvangsten door de boedel die
voor de doorstart bestemd zijn of andersom.

30-10-2019
6

6.5 Verantwoording
Zoals het er nu naar uit ziet, zal de doorstart in de komende verslagperiode
w orden geëffectueerd. De curator zal verantw oording afleggen in het volgende
faillissementsverslag.

30-05-2018
1

Situatie per 2 september 2018:
De doorstart is geëffectueerd

03-09-2018
2

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
€ 0,00

30-05-2018
1

Toelichting
Nog niet van toepassing. De gerealiseerde opbrengst zal in het volgende
faillissementsverslag w orden vermeld.
€ 100.000,00

03-09-2018
2

Toelichting
Situatie per 2 september 2018:
De goodw ill van gefailleerden is verkocht en geleverd voor een bedrag van €
100.000,=.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

30-05-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing. De doorstart behelst uitsluitend de goodw ill van
gefailleerden.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor onder 6.3.

30-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een extern bureau heeft de boekhouding van gefailleerden veiliggesteld. De
administratie w ordt onderzocht.

30-05-2018
1

De boedel heeft vragen aan de bestuurder gesteld die ook de boekhoudplicht
raken. De raadsman van de bestuurder heeft toegezegd in de tw eede helft
van augustus 2020 te reageren.

12-08-2020
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Zorgzaam:
De jaarrekening 2016 is op 7 november 2017, derhalve tijdig, gedeponeerd.
De jaarrekening 2015 is op 30 mei 2016, derhalve tijdig, gedeponeerd.
De jaarrekening 2014 is op 30 mei 2016, derhalve tijdig, gedeponeerd.
Zorgzaam P:
De jaarrekening 2016 is op 7 november 2017, derhalve tijdig, gedeponeerd.
Aangezien Zorgzaam P is opgericht op 31 december 2015, zijn jaarrekeningen
over voorgaande jaren niet aan de orde.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

30-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing w egens de omvang van de ondernemingen van
gefailleerden.

30-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zorgzaam: deze vennootschap is opgericht in 2009 zodat een eventuele
vordering dienaangaande op datum faillissement is verjaard.
Zorgzaam P: vanw ege het beperkte belang – het geplaatste kapitaal bedraagt
€ 100,= – zal hiernaar geen nader onderzoek w orden gedaan.

30-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur gaat in de komende
verslagperiode van start.

Toelichting
Situatie per 17 december 2018:
Hiervoor w ordt verw ezen naar punt 7.8.

Toelichting
Situatie per 24 maart 2019:
Hiervoor w ordt verw ezen naar punt 7.8.

Toelichting
zie hiervoor onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

30-05-2018
1

17-12-2018
3

28-03-2019
4

12-08-2020
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen gaat in de komende
verslagperiode van start.

Toelichting
Situatie per 2 september 2018:
Hiervoor w ordt verw ezen naar punt 7.8.

Toelichting
Situatie per 17 december 2018:
Hiervoor w ordt verw ezen naar punt 7.8.

Toelichting
Situatie per 24 maart 2019:
Hiervoor w ordt verw ezen naar punt 7.8.

Toelichting
zie hiervoor onder 7.1.

30-05-2018
1

03-09-2018
2

17-12-2018
3

28-03-2019
4

12-08-2020
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
aangevangen. Daarin zal hetgeen onder 5.1 is vermeld w orden betrokken.

30-05-2018
1

Het onderzoek bevindt zich in het stadium van w ederhoor. Dit w ordt de
tw eede helft van augustus 2020 verw acht.

12-08-2020
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen en bestuderen van de administratie.

30-05-2018
1

Situatie per 2 september 2018:
Het rechtmatigheidsonderzoek is aangevangen. Onder meer heeft de curator
een quick scan van de administratie laten maken. Het onderzoek w ordt in de
komende verslagperiode vervolgd.

03-09-2018
2

Situatie per 17 december 2018:
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerden een rekeningcourantvordering hebben op de Holding. De curator heeft deze opgeëist. Naar
aanleiding daarvan heeft de Holding erkend een bedrag van € 109.636,= uit
hoofde van rekening-courant aan gefailleerden verschuldigd te zijn.
Desondanks is de Holding niet overgegaan tot betaling. Daarom heeft de
curator – met machtiging van de rechter-commissaris – rechtsmaatregelen
tegen de Holding getroffen. Onder meer is conservatoir beslag gelegd en een
kort geding procedure geëntameerd. Op 7 december 2018 is vonnis bij verstek
gew ezen en is de vordering toegew ezen.

17-12-2018
3

Voordien heeft de curator een faillissementsaanvraag tegen de Holding
ingediend. De Holding voerde verw eer. Op de zitting vertelde de Holding dat
de haar in eigendom toebehorende zaak op korte termijn zou w orden verkocht

en daaruit alle schulden konden w orden voldaan. Er w as door een koper een
onvoorw aardelijk bod gedaan, de inhoud w aarvan tijdens de zitting w erd
getoond. Op grond van dit vooruitzicht w erd de faillissementsaanvrage
afgew ezen.
Inmiddels is de onroerende zaak verkocht en vindt transport plaats op 20
december a.s.
Het door de boedel gelegde conservatoire beslag, dat door het vonnis is
omgezet in een executoriaal beslag en de curator is in gesprek met alle
betrokken partijen (notaris van de koper, verkoper, hypotheekhouder) over de
afrekening van de koopsom en het opheffen van het beslag.
Inmiddels heeft zich een nieuw e vordering op de Holding geopenbaard.
De gefailleerden hebben immers een regresvordering op de Holding uit hoofde
van het verhaal dat de RABO heeft genomen op de opbrengst van de
debiteuren van de gefailleerden voor een vordering op Holding. Hiermee is een
bedrag gemoeid van ruim € 40.000,-.
Voor dit bedrag is Holding in gebreke gesteld, maar betaling vond niet plaats.
Ook voor deze vordering is (opvolgend) conservatoir beslag gelegd.
De verw achting is gew ettigd dat ook deze vordering zal kunnen w orden
voldaan uit de opbrengst van de verkoop van de onroerende zaak.
Resteert een geschil met Holding over het niet door haar erkende deel van de
vordering uit rekening courant met gefailleerden.
De curator zal dit onderdeel vervolgen in de volgende verslagperiode
Na afronding van dit onderdeel, zal het rechtmatigheidsonderzoek in bredere
zin w orden voortgezet.
Situatie per 24 maart 2019:
De curator heeft vragen over de administratie van curanda, over uitgekeerde
dividenden en overige vragen.
De curator zal de bestuurder in de gelegenheid stellen die te beantw oorden,
voordat tot conclusies w ordt gekomen.

28-03-2019
4

Situatie per 2 juli 2019:
De vragen voor de bestuurder w orden vooreerst afgestemd met de externe
rapporteur die de financiële administratie van curanda heeft onderzocht.
De curator is hieraan in de afgelopen verslagperiode niet toegekomen.

02-07-2019
5

situatie per 29 oktober 2019: Hiermee is aangevangen, doch dit is nog niet
afgerond. De curator verw acht de vragen in de komende verslagperiode aan
de bestuurder te kunnen voorleggen.

30-10-2019
6

ten aanzien van de vordering in rekening courant op de Holding geldt dat
hierover in de verslagperiode is gecorrespondeerd met de raadsman van
Holding, doch daarover geen overeenstemming is bereikt. Vandaar dat het
onder hoofdstuk 4.2 genoemde depot onder de notaris blijft staan.
Situatie per 9 februari 2020: de status quo is ongew ijzigd. In het
rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode geen
noemensw aardige voortgang geboekt. Overleg met de accountant van de
boedel is gepland.
Ten aanzien van de rekening courant met de Holding is in de afgelopen

13-02-2020
7

verslagperiode w el nader onderzoek verricht. Een conceptbrief voor de Holding
ligt gereed ter verzending in afw achting van een laatste check.

In de afgelopen verslagperiode is overleg gepleegd met de externe accountant
en zijn ieders bevindingen vertaald in vragen en opmerkingen voor de
bestuurder.
In de komende verslagperiode w orden de vragen en bevindingen vergezeld
van de in de administratie aangetroffen documenten voorgelegd aan de
bestuurder voor w ederhoor.

12-05-2020
8

De vragen en bevindingen van de boedel zijn, vergezeld van de in de
administratie aangetroffen documenten, voorgelegd aan de bestuurder voor
w ederhoor.
Een reactie w ordt de tw eede helft van augustus 2020 verw acht.

12-08-2020
9

De reactie is medio september 2020 ontvangen. De curator beraadt zich over
de van de bestuurder ontvangen gegevens.

10-11-2020
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.723,38

30-05-2018
1

Toelichting
Tot op heden zijn de volgende boedelvorderingen ingediend:
- ClaimsAgent B.V.: € 45,38
- Verhuurder pand: € 6.678,=
Daarnaast zal het salaris curator een boedelvordering vormen.
€ 78,65

03-09-2018
2

Toelichting
Situatie per 2 september 2018:
Tot op heden zijn de volgende boedelvorderingen ingediend:
- ClaimsAgent B.V.: € 78,65
Daarnaast zal het salaris curator een boedelvordering vormen.
€ 81,68

17-12-2018
3

Toelichting
Situatie per 17 december 2018:
Tot op heden zijn de volgende boedelvorderingen ingediend:
- ClaimsAgent B.V.: € 81,68
Daarnaast zal het salaris curator een boedelvordering vormen.
€ 90,75
Toelichting
Situatie per 24 maart 2019:
- Claimsagent B.V.: € 90,75

28-03-2019
4

€ 230.260,58

02-07-2019
5

Toelichting
Situatie per 2 juli 2019:
- Claimsagent B.V.: € 90,75
- UW V: € 230.169,83
€ 230.260,58

30-10-2019
6

Toelichting
Situatie per 27 oktober: idem als verslag 5.
€ 230.260,58

13-02-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 230.260,58

12-05-2020
8

Toelichting
ongew ijzigd.
€ 248.205,69

12-08-2020
9

Toelichting
w aarvan UW V : € 248.114,94
€ 248.229,89

10-11-2020
10

Toelichting
w aarvan UW V : € 248.114,94

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 115.994,00

30-05-2018
1

Toelichting
- LH december 2017: € 75.795,=
- LH februari 2018: € 40.199,=
€ 155.543,00

03-09-2018
2

Toelichting
Situatie per 2 september 2018:
€ 155.543,=
- LH
- LH
- LH
- LH

december 2017: € 75.795,=
februari 2018: € 40.199,=
maart 2018: € 39.4847,=
april 2018: € 65,=

€ 154.286,00
Toelichting
Situatie per 17 december 2018:
- LH december 2017: € 75.795,=
- LH februari 2018: € 38.077,= (bijgesteld)

17-12-2018
3

- LH maart 2018: € 39.484,=
- LH april 2018: € 65,=
- w erknemer: € 864,72 (i.v.m. niet door UW V overgenomen loonverplichtingen)
€ 158.626,09

28-03-2019
4

Toelichting
Situatie per 24 maart 2019:
- LH december 2017: € 75.795,=
- LH februari 2018: € 38.077,=
- LH maart 2018: € 39.484,=
- LH april 2018: € 65,=
- VPB 2017: € 2.639,=
- artikel 29 lid 2 OB € 2.566,09
€ 158.642,89

02-07-2019
5

Toelichting
Situatie per 2 juli 2019:
- LH december 2017: € 75.795,=
- LH februari 2018: € 38.077,=
- LH maart 2018: € 39.484,=
- LH april 2018: € 65,=
- VPB 2017: € 2.639,=
- artikel 29 lid 2 OB € 2.582,89
€ 158.642,89

30-10-2019
6

Toelichting
idem als verslag 5.
€ 161.223,72

13-02-2020
7

Toelichting
De vordering is licht toegenomen. De fiscus heeft tw ee aanslagen (ieder €
2.630,-) opgelegd voor VPB 2017 en 2018. Omdat in die jaren geen w inst is
gerealiseerd zal tegen deze tw ee ambtshalve aanslagen een bezw aarschrift
w orden ingediend.
€ 161.223,72

12-05-2020
8

Toelichting
ongew ijzigd.
€ 161.223,72

12-08-2020
9

€ 161.223,72

10-11-2020
10

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

30-05-2018
1

Toelichting
Nog niet bekend. UW V heeft vooralsnog geen vorderingen ter verificatie
ingediend.
€ 0,00

03-09-2018
2

Toelichting
Situatie per 2 september 2018:
Ongew ijzigd.
€ 0,00

17-12-2018
3

Toelichting
Situatie per 17 december 2018:
Ongew ijzigd.
€ 0,00

28-03-2019
4

Toelichting
Situatie per 24 maart 2019:
Ongew ijzigd.
€ 242.526,63

02-07-2019
5

€ 242.526,63

30-10-2019
6

Toelichting
idem als verslag 5.
€ 242.526,63

13-02-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 242.526,63

12-05-2020
8

Toelichting
ongew ijzigd.
€ 242.526,63

12-08-2020
9

€ 242.526,63

10-11-2020
10

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

30-05-2018
1

Toelichting
Er hebben zich vooralsnog geen andere preferente crediteuren bij de curator
gemeld.
€ 0,00

03-09-2018
2

Toelichting
Situatie per 2 september 2018:
Ongew ijzigd.
€ 0,00

17-12-2018
3

Toelichting
Situatie per 17 december 2018:
Ongew ijzigd.
€ 864,72

28-03-2019
4

Toelichting
Situatie per 24 maart 2019:
Éen w erknemer i.v.m. achterstallig loon.
€ 864,72

02-07-2019
5

Toelichting
Situatie per 2 juli 2019:
Ongew ijzigd.
€ 864,72

30-10-2019
6

Toelichting
idem als verslag 5.
€ 864,72

13-02-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 864,72

12-05-2020
8

Toelichting
ongew ijzigd.
€ 864,72

12-08-2020
9

€ 864,72

10-11-2020
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

30-05-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.
22

03-09-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.
22

17-12-2018
3

Toelichting
Situatie per 17 december 2018:
Ongew ijzigd.
24

28-03-2019
4

24

02-07-2019
5

Toelichting
Situatie per 2 juli 2019:
Ongew ijzigd.
24

30-10-2019
6

Toelichting
idem als verslag 5.
24

13-02-2020
7

Toelichting
Ongew ijzigd.
24

12-05-2020
8

Toelichting
Ongew ijzigd.
25

12-08-2020
9

25

10-11-2020
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 290.912,34

30-05-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 296.769,59
Toelichting
Niet van toepassing.

03-09-2018
2

€ 304.408,79

17-12-2018
3

Toelichting
Situatie per 17 december 2018:
Een crediteur heeft haar ingediende vordering bijgesteld
€ 322.844,80

28-03-2019
4

€ 322.941,60

02-07-2019
5

Toelichting
Situatie per 2 juli 2019:
Een crediteur heeft haar ingediende vordering bijgesteld.
€ 322.941,60

30-10-2019
6

Toelichting
idem als verslag 5.
€ 322.606,38

13-02-2020
7

Toelichting
Bij aanvang van het faillissement heeft RABO bank een vordering ingediend
voor € 212.123,=;
RABO heeft zich nadien verhaald op het vastgoed van de Holding
vennootschap, die hoofd-kredietnemer w as.
Er is geen sprake van regresrecht van Holding op gefailleerde. De concurrente
crediteurenlast dient derhalve te w orden verminderd met eenzelfde bedrag
w aardoor een schuldenlast resteert van globaal € 110.000,=.
Dit betreft voornamelijk het pensioenfonds ad ruim € 70.000,=
€ 322.606,38

12-05-2020
8

Toelichting
Bij aanvang van het faillissement heeft RABO bank een vordering ingediend
voor € 212.123,=;
RABO heeft zich nadien verhaald op het vastgoed van de Holding
vennootschap, die hoofd-kredietnemer w as.
Er is geen sprake van regresrecht van Holding op gefailleerde. De concurrente
crediteurenlast dient derhalve te w orden verminderd met eenzelfde bedrag
w aardoor een schuldenlast resteert van globaal € 110.000,=.
Dit betreft voornamelijk het pensioenfonds ad ruim € 70.000,=
€ 295.402,16
Toelichting
De bijgevoegde concurrente crediteurenlijst saldeert op € 507.525,16.
Echter, bij aanvang van het faillissement heeft RABO bank een vordering
ingediend voor € 212.123,=;
RABO heeft zich nadien verhaald op het vastgoed van de Holding
vennootschap, die hoofd-kredietnemer w as.
Er is geen sprake van regresrecht van Holding op gefailleerde. De concurrente
crediteurenlast is derhalve te verminderd met dit bedrag.
Daartegenover heeft het pensioenfonds in de afgelopen verslagperiode een
definitieve vordering ingediend ter hoogte van € 219.929,97 (dit w as voordien
€ 70.000,00).

12-08-2020
9

Hierdoor resteert een concurrente schuldenlast van € 295.402,16.
€ 295.736,44

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

10-11-2020
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan geen vooruitzicht w orden geboden over de w ijze w aarop
dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

30-05-2018
1

Situatie per 2 september 2018:
Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze dit faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

03-09-2018
2

Situatie per 17 december 2018:
Ongew ijzigd. Veel zal afhangen van de hoogte van de facturering en
uitbetaling door de zorgverzekeraars c.q. gemeenten van de in de
boedelperiode verrichte w erkzaamheden en de uitkomst van het
rechtmatigheidsonderzoek.

17-12-2018
3

Situatie per 24 maart 2019:
Er is een boedelactief van € 194.072,60 op de faillissementsrekening. Er volgen
nog ontvangsten uit hoofde van debiteurenbetalingen en nog te factureren
w erk.
Omdat de vordering van het UW V w egens overgenomen loonverplichtingen
nog niet bekend is, kan er geen uitspraak w orden gedaan over de
vooruitzichten op uitkering aan de overige crediteuren.

28-03-2019
4

Situatie per 2 juli 2019:
De boedelvordering van UW V is inmiddels bekend en bedraagt € 230.169,83.
Het boedelactief bedraagt circa € 258.000,- w aarvan nog € 36.472,80. Aan de
doorstart dient te w orden afgedragen.
Dit betekent dat de boedel naar alle w aarschijnlijkheid niet voldoende is om de
preferente crediteuren volledig te kunnen voldoen.

02-07-2019
5

Het boedelactief zal naar verw achting toenemen en uitzicht bestaat dat er aan
een uitkering aan preferente crediteuren w ordt toegekomen.

30-10-2019
6

Het boedelactief zal naar verw achting toenemen en uitzicht bestaat dat er aan
een uitkering aan preferente crediteuren w ordt toegekomen.

13-02-2020
7

Het gerealiseerde boedel actief is inmiddels voldoende voor de betaling van de
boedelschulden.
Naar verw achting bestaat er ook uitzicht op voldoening van een deel van de
preferente vorderingen.

12-05-2020
8

Het gerealiseerde boedel actief is inmiddels voldoende voor de betaling van de
boedelschulden.
Naar verw achting bestaat er ook uitzicht op voldoening van een deel van de
preferente vorderingen.

12-08-2020
9

Het gerealiseerde boedel actief is inmiddels voldoende voor de betaling van
de boedelschulden.
Naar verw achting bestaat er ook uitzicht op voldoening van een deel van de
preferente vorderingen.

10-11-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie.

30-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

30-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-05-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

30-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna onder “w erkzaamheden” genoemde punten zullen w orden opgepakt
of voortgezet.

30-05-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

30-05-2018
1

De curator beraadt zich over de van de bestuurder ontvangen stukken.
W anneer die genoegzaam antw oord geven op de gestelde vragen kan het
faillissement mogelijk in de komende verslagperiode w orden afgerond.

10-11-2020
10

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2021

10-11-2020
10

10.4 Werkzaamheden overig
- Begeleiden transitie naar doorstarter w .o. meew erken aan de overdracht van
lopende overeenkomsten.
- Zorgdragen voor veilige externe opslag van patiënten- en personeelsdossiers
i.v.m naleving van de AVG.
- Zorgdragen voor facturering van onderhanden w erk.
- Medew erking verlenen aan het verstrekken van debiteurengegevens voor de
incasso.
- Overleg met de bank over de w ijze van executie van haar pand- en
hypotheekrechten w egens verw achte overw aarde.
- Aanvang administratief (oorzaken)onderzoek.

30-05-2018
1

Situatie per 2 september 2018:
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
- onderzoek naar eventuele verpandingsverboden;
- facturatie van de gedurende de boedelperiode verrichte w erkzaamheden;
- rechtmatigheidsonderzoek.

03-09-2018
2

Situatie per 17 december 2018:
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
- onderzoek naar eventuele verpandingsverboden;
- facturatie van de gedurende de boedelperiode verrichte w erkzaamheden;
- incasso niet erkende deel van de vordering op de Holding u.h.v. rekeningcourant;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek in brede zin.

17-12-2018
3

Situatie per 24 maart 2018:
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
- facturatie van de gedurende de boedelperiode verrichte w erkzaamheden;
- incasso debiteuren;
- incasso niet erkende deel van de vordering op de Holding u.h.v. rekeningcourant;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

28-03-2019
4

Situatie per 2 juli 2019:
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
- facturatie van de gedurende de boedelperiode verrichte w erkzaamheden;
- incasso debiteuren;
- incasso niet erkende deel van de vordering op de Holding u.h.v. rekeningcourant;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

02-07-2019
5

alle in verslag 5. genoemde w erkzaamheden w orden voortgezet:
facturatie van de gedurende de boedelperiode verrichte w erkzaamheden;
- incasso debiteuren;
- incasso niet erkende deel van de vordering op de Holding u.h.v. rekeningcourant;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

30-10-2019
6

- de in verslag 6 bedoelde facturatie heeft plaatsgevonden. Toekenning en
betaling w orden afgew acht.
- de incasso debiteuren (eigen bijdragen) is gestaakt vanw ege de beperkte
omvang van de individuele bedragen.
- de incasso van de rekening courant met de Holding w ordt voortgezet.
- rechtmatigheidsonderzoek w ordt afgerond.

13-02-2020
7

- de betaling van de gefactureerde onderhanden w erkpositie is ontvangen op

12-05-2020

de boedelrekening.
- de incasso van de rekening courant met de Holding w ordt voortgezet.
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De uitkomsten
ervan w orden gedeeld met de bestuurder die de gelegenheid krijgt voor
w ederhoor.

8

- herinneringen aan debiteuren zijn verzonden en w orden (op)gevolgd.
- de incasso van de rekening courant met de Holding w ordt voortgezet. Deze
w ordt gezamenlijk behandeld met de uitkomst van het oorzakenonderzoek.
- het w ederhoor van de bestuurder w ordt in de tw eede helft van augustus
2020 verw acht.

12-08-2020
9

- herinneringen aan debiteuren zijn verzonden en w orden (op)gevolgd.
- de incasso van de rekening courant met de Holding w ordt voortgezet. Deze
w ordt gezamenlijk behandeld met de uitkomst van het oorzakenonderzoek.
- de bestuurder heeft medio september gereageerd op de vragen van de
curator en een voorstel gedaan. De curator bestudeert de antw oorden en
het voorstel en neemt zich voor daarover op korte termijn een besluit te
nemen en ter overw eging voor te leggen aan de rechter commissaris.

10-11-2020
10

Bijlagen
Bijlagen

