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Algemene gegevens
Naam onderneming
STICHTING THUISZORG GRONINGEN

28-06-2018
6

Gegevens onderneming
(i)
de STICHTING THUISZORG GRONINGEN, statutair gevestigd te (9728 JR)
Groningen aan de Laan Corpus Den Hoorn nr. 104 (Kamer van Koophandel
02061779), (hierna: TZG),
(ii)
de besloten vennootschap THUISHULP NEDERLAND.NL THUISZORG GRONINGEN
B.V., statutair gevestigd (9728 JR) Groningen aan de Laan Corpus Den Hoorn
nr. 104 (Kamer van Koophandel 02086855), (hierna: Thuishulp)
Daar w aar in dit verslag gesproken w ordt over TZG (in enkelvoud) w ordt
gedoeld op TZG en Thuishulp gezamenlijk, tenzij uit de formulering anders
blijkt.

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
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Boedelsaldo
€ 2.709.480,45

28-06-2018
6

Toelichting
Toename louter en alleen door rentebijschrijvingen
€ 1.222.392,67

27-09-2018
7

€ 1.197.889,63

25-06-2019
8

€ 267.975,79

25-09-2019
9

€ 256.733,74

27-01-2020
10

€ 251.496,99

21-01-2021
14

€ 240.148,92

14-07-2021
16

Toelichting
De boedel is nog in afw achting van de slotuitkering ad € 178.583,88; zie punt
4.1.

Verslagperiode
van
29-3-2018

28-06-2018
6

t/m
27-6-2018
van
28-6-2018

27-09-2018
7

t/m
26-9-2018
van
27-9-2018

25-06-2019
8

t/m
24-6-2019
van
25-6-2019

25-09-2019
9

t/m
24-9-2019
van
25-9-2019

27-01-2020
10

t/m
26-1-2020
van
27-1-2020

22-04-2020
11

t/m
21-4-2020
van
22-4-2020

15-07-2020
12

t/m
14-7-2020
van
15-7-2020

22-10-2020
13

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

21-01-2021
14

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021

21-04-2021
15

t/m
20-4-2021
van
21-4-2021
t/m
13-7-2021

Bestede uren

14-07-2021
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

7 uur 5 min

7

12 uur 34 min

8

29 uur 31 min

9

14 uur 20 min

10

5 uur 40 min

11

2 uur 18 min

12

4 uur 25 min

13

7 uur 3 min

14

4 uur 20 min

15

15 uur 13 min

16

23 uur 16 min

totaal

125 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal : 5164 uur en 28 minuten

28-06-2018
6

Totaal : 5177 uur en 24 minuten

27-09-2018
7

Totaal : 5207 uur en 15 minuten

25-06-2019
8

Totaal : 5221 uur en 35 minuten

25-09-2019
9

Totaal : 5227 uur en 15 minuten

27-01-2020
10

Totaal : 5229 uur en 33 minuten

22-04-2020
11

Totaal : 5233 uur en 58 minuten

15-07-2020
12

Totaal : 5241 uur en 21 minuten

22-10-2020
13

Totaal: 5245 uur en 41 minuten

21-01-2021
14

Totaal verslagperiode : 15

21-04-2021
15

uur en 13 minuten

NB; in verslag 41 is een totaal tijd vermeld van 4 uur en 20 minuten, dit is
nadien gecorrigeerd naar 6 uur en 47 minuten.
Totaal

: 5263 uur en 21 minuten

Totaal verslagperiode: 23 uur en 16 minuten.
Uren totaal

: 5287 uur 07 minuten.

14-07-2021
16

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Zie verslag XXXIII.
Vanaf verslag XXXIV is het verslag – door verw ijzing naar verslag XXXIII –
beperkt tot relevante ontw ikkelingen gedurende de verslagperiode.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
(n) Curatoren hebben hun vordering voortvloeiende uit de afrekening van de
Aw bz-dienstverlening gedurende de jaren 2006 en 2007 tot een bedrag van €
2.846.658,- ingediend.
De vordering is door de curator en door mede-crediteur Sensire betw ist. De
Rechter-commissaris in het faillissement van MNL heeft daarop de vordering
voor renvooi verw ezen naar de rolzitting van de
Rechtbank Midden-Nederland van 27 augustus 2014. Curatoren hebben de eis
tot verificatie ingediend, vervolgens is door Sensire de conclusie van antw oord
ingediend. De procedure is aangehouden omdat verkenningen zijn opgestart
om te komen tot een afw ikkeling van het faillissement van MNL, in het kader
w aarvan minnelijke regelingen zijn beoogd ter zake alle aanhangige
renvooiprocedures. Het overleg heeft geresulteerd in een
vaststellingsovereenkomst tussen alle betrokken partijen. De uitkomst zal tot
een aanzienlijke betaling aan de boedel leiden. De hoogte van die betaling is
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afhankelijk van de afw ikkeling van het faillissement van MNL.
Op 9 juni 2017 is door de curator in het faillissement van MNL aangekondigd
dat een op de vordering van TZG een tussentijdse uitkering zal plaatsvinden
van
€ 1.183.896,84.
Het bedrag ad € 1.183.896,84 is ontvangen op de boedelrekening van
Stichting Thuiszorg Groningen.
De curator in het faillissement van MNL heeft laten w eten dat aannemelijk is
dat een nadere uitkering gedaan kan w orden. De hoogte van die uitkering is
afhankelijk van de uitkering die vanuit het faillissement van Meavita W est aan
de boedel van MNL voldaan kan w orden.
Curatoren hebben ter zake overleg gevoerd met de curator van MNL. Zij
w achten nadere informatie van curator MNL af.
Verslag 33
Status ongew ijzigd.
Zie voor debiteuren in de categorieën a tot en met l verslag XXXIII.
Vanaf verslag XXXIV is de tekst - w aar dit de leesbaarheid bevorderde aangepast en is de chronologische volgorde aangepast.
(m)
Op 23 januari 2014 heeft in de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht,
de
verificatievergadering in het faillissement van MNL (MeaVita Nederland)
plaatsgevonden.
(n)
Curatoren hebben hun vordering voortvloeiende uit de afrekening van de
Aw bz- dienstverlening gedurende de jaren 2006 en 2007 tot een bedrag van
€ 2.846.658,ingediend. De vordering is door de curator en door mede-crediteur Sensire
betw ist. De Rechter-commissaris in het faillissement van MNL heeft daarop de
vordering voor renvooi
verw ezen naar de rolzitting van de Rechtbank Midden-Nederland van 27
augustus 2014. Curatoren hebben de eis tot verificatie ingediend, vervolgens
is door Sensire de conclusie van antw oord ingediend. De procedure is
aangehouden omdat verkenningen zijn opgestart om te komen tot een
afw ikkeling van het faillissement van MNL, in het kader w aarvan minnelijke
regelingen zijn beoogd ter zake alle aanhangige renvooiprocedures. Het
overleg heeft geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst tussen alle
betrokken partijen. De uitkomst impliceert dat een aanzienlijke betaling aan de
boedel verw acht kan w orden. De hoogte van die betaling w as en is afhankelijk
van de afw ikkeling van het faillissement van MNL.
Op 9 juni 2017 is door de curator in het faillissement van MNL aangekondigd
dat een op de vordering van TZG een tussentijdse uitkering zal plaatsvinden
van € 1.183.896,84.
Het bedrag ad € 1.183.896,84 is ontvangen op de boedelrekening van
Stichting Thuiszorg Groningen.
De curator in het faillissement van MNL heeft laten w eten dat aannemelijk is
dat een nadere uitkering gedaan kan w orden. De hoogte van die uitkering is
afhankelijk van de uitkering die vanuit het faillissement van Meavita W est aan
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de boedel van MNL voldaan kan w orden.
Curatoren hebben ter zake overleg gevoerd met de curator van MNL. Zij
w achten nadere informatie van curator MNL af.
Verslag 34
Vanw ege de tijdelijke afw ezigheid van de curator MNL is de status nog altijd
ongew ijzigd. Inmiddels zijn ook de curatoren van Meavita W est door curatoren
TZG in het overleg betrokken.
Verslag 35
Curatoren hebben nog geen afspraken kunnen maken met de curator van MNL
over de omvang van de uitkering van MNL aan TZG. De afw ikkeling van het
faillissement is hier – en van de daadw erkelijke afdracht van het betreffende
bedrag - afhankelijk van.

25-06-2019
8

Verslag 36
Idem.

25-09-2019
9

Verslag 37
Idem.

27-01-2020
10

Verslag 38
Curatoren hebben ter zake de curator van MNL gerappelleerd. Zij w achten
nadere informatie van curator MNL af.

22-04-2020
11

Verslag 39
Inmiddels hebben curatoren vernomen w at het percentage is dat op de
vordering van MNL in het faillissement van Meavita W est uitgekeerd gaat
w orden, maar nog niet w at het bedrag is dat als uitkering op de vordering van
TZG op MNL te verw achten valt.
Curatoren houden vinger aan de pols.

15-07-2020
12

Verslag 40
Afgelopen verslagperiode is er contact gew eest met de curator van MNL, die
heeft laten w eten nog in afw achting te zijn van de uitkering vanuit Meavita
W est. Na ontvangst van dit bedrag kan de definitieve vaststelling plaatsvinden
van het bedrag dat aan TZG moeten w orden uitgekeerd en TZG op haar beurt
w eer aan MNL moet uitkeren. Er kunnen derhalve nog geen toezeggingen
w orden gedaan over w elk bedrag aan TZG zal w orden uitgekeerd. De Curator
blijft streven naar een zo spoedig mogelijke afw ikkeling van dit lang slepende
punt.

22-10-2020
13

Verslag 41
Eind 2020 heeft de curator van MNL de hoogte slotuitdeling mogen ontvangen
vanuit Meavita W est. Dit betekent dat de boedels van zow el MNL als TZG
kunnen w orden afgew ikkeld. In onderling overleg zijn curatoren aan het
vaststellen w elke bedragen partijen eenmalig aan elkaar overmaken (om een
‘droste-blik effect’ te voorkomen), w aarna – na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris – betaling over en w eer zal plaatsvinden. Curator
verw acht binnenkort afw ikkeling van dit punt.

21-01-2021
14

Verslag 42
In samenspraak met de curator van MNL heeft de curator van TZG vastgesteld
dat het uiteindelijke gevolg van de elkaar opvolgende uitkeringen kunnen
w orden gesaldeerd in een eenmalige uitkering van € 178.583,88 door MNL aan

21-04-2021
15

TZG. In deze eenmalige uitkering zijn dan de “Droste blik” vervolguitkeringen
over een w eer verdisconteerd.
Na ontvangst van deze uitkering kan een slotuitdelingslijst w orden opgesteld
w aarbij de slotbepaling aan de resterende schuldeisers kan w orden
vastgesteld. In deze slotuitdelingslijst ontbreekt – tegen de achtergrond van
het voorgaande – dan de uitkering aan MNL.
De rechter-commissaris heeft toestemming verleend om de afw ikkeling van de
vordering van MNL op de hiervoor geschetste w ijze uit te voeren.
De curator van MNL zal “haar” rechter-commissaris een gelijkluidend verzoek
doen.
De curator verw acht aankomende verslagperiode het bedrag ad € 178.583,88
te hebben ontvangen op de boedelrekening.
Verslag 43 (tevens eindverslag)
De curator van MNL verw acht binnen afzienbare tijd de slotuitdelingslijst
gereed te maken en te deponeren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
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
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie verslag XXXIII.
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Vanaf verslag XXXIV is het verslag – door verw ijzing naar verslag XXXIII –
beperkt tot relevante ontw ikkelingen gedurende de verslagperiode.

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie verslag XXXIII.

27-09-2018
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Vanaf verslag XXXIV is het verslag – door verw ijzing naar verslag XXXIII –
beperkt tot relevante ontw ikkelingen gedurende de verslagperiode.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zie verslag XXXIII.
Vanaf verslag XXXIV is het verslag – door verw ijzing naar verslag XXXIII –
beperkt tot relevante ontw ikkelingen gedurende de verslagperiode.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

27-09-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie verslag XXXIII.

27-09-2018
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Vanaf verslag XXXIV is het verslag – door verw ijzing naar verslag XXXIII –
beperkt tot relevante ontw ikkelingen gedurende de verslagperiode.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie verslag XXXIII.

27-09-2018
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Vanaf verslag XXXIV is het verslag – door verw ijzing naar verslag XXXIII –
beperkt tot relevante ontw ikkelingen gedurende de verslagperiode.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Menzis/CAK : zie verslag XVI.
Managers

: zie verslag XVI.

Statuten

: zie verslag XXXIII.
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Vanaf verslag XXXIV is het verslag – door verw ijzing naar verslag XXXIII –
beperkt tot relevante ontw ikkelingen gedurende de verslagperiode.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vanaf verslag XXXIV is de tekst - w aar dit de leesbaarheid bevorderde aangepast en is de chronologische volgorde aangepast.
Zie verslag IX : € 2.593.316,72.
De boedelvorderingen zijn op 29 februari, 1 maart en 12 april 2012 voldaan.
Verificatievergadering
Op 10 maart 2011 heeft de verificatievergadering in beide faillissementen
plaatsgevonden.
Vergadering ex artikel 178 Fw
Door curatoren is nadien een verzoek gedaan tot het houden van een
vergadering als bedoeld in artikel 178 van de Faillissementsw et ter verificatie

27-09-2018
7

van nagekomen vorderingen.
Op 23 juli 2013 heeft deze vergadering plaatsgevonden.
Tijdens deze vergadering zijn nagekomen vorderingen alsnog geverifieerd en
zijn enkele aanpassingen op de lijst van erkende concurrente schuldeisers
doorgevoerd. Zie hieronder.
Tw eede vergadering ex artikel 178 Fw
De Rechter-commissaris heeft overeenkomstig artikel 178 van de
Faillissementsw et (Fw ) bepaald dat op 10 juli 2017 de (derde) verificatie zal
plaatsvinden van de schuldvorderingen die na afloop van de in artikel 108 lid 1
sub 1 Fw bepaalde termijn (dat w as 23 februari 2011) nog zijn ingediend en
niet reeds ingevolge artikel 127 Fw (dat w il zeggen: alsnog tijdens de
verificatievergaderingen van 10 maart 2011 en de eerste vergadering ex
artikel 178 Fw van 23 juli 2013) geverifieerd zijn.
Bij circulaire van 1 juni 2017 zijn alle concurrente crediteuren geïnformeerd
over deze vergadering.
Hen is mededeling gedaan over de gedeponeerde lijsten.
De crediteuren w ier vordering tijdens de verificatievergaderingen van 10 maart
2011 en 23 juli 2013 reeds zijn erkend, is tevens bericht dat aanw ezigheid
tijdens deze vergadering niet vereist is, tenzij men een of meerdere van de
nagekomen vorderingen w enst te betw isten.
Ook de crediteuren vermeld op de gedeponeerde lijsten zijn geïnformeerd over
deze vergadering en over de aard van de vermelding op de lijsten.
Tijdens deze vergadering (op 10 juli 2017) zijn opnieuw nagekomen erkende
concurrente schuldvorderingen geverifieerd. Eveneens is een aantal
concurrente vorderingen betw ist, hetgeen tot een achttal renvooiprocedures
heeft geleid. Bovendien heeft een aanpassing plaatsgevonden op de lijst van
erkende concurrente schuldeisers. Zie ook w at dit betreft hieronder.
Geconsolideerde afw ikkeling
Op 17 april 2012 hebben curatoren van de Rechter-commissaris toestemming
verkregen om tot geconsolideerde afw ikkeling van de faillissementen van TZG
en Thuishulp over te gaan.
Tussentijdse uitkering (preferente crediteuren)
Op 1 mei 2012 heeft de Rechter-commissaris de tussentijdse uitdelingslijsten in
de faillissementen van TZG en Thuishulp goedgekeurd. De uitdelingslijsten zijn
op 14 mei 2012 ter griffie van de Rechtbank Groningen gedeponeerd en
hebben ter inzage gelegen van 15 tot en met 24 mei 2012. De tussentijdse
uitdelingslijsten zijn op 25 mei 2012 verbindend gew orden.
Als gevolg van deze tussentijdse uitkering zijn alle preferente crediteuren
volledig voldaan (met de kanttekening van punt 8.4.1).
Tussentijdse uitkering (concurrente crediteuren); eerste uitkering
De eerste uitdelingslijsten zijn door curatoren ter griffie van de Rechtbank
Noord Nederland, locatie Groningen, gedeponeerd.
De lijsten hebben van 3 t/m 12 december 2013 ter inzage gelegen. Na het
verbindend w orden van deze lijsten heeft eerste uitkering (à 35%) aan de
concurrente crediteuren plaatsgevonden.
Tussentijdse uitkering (aan de concurrente crediteuren); tw eede uitkering

De tw eede uitdelingslijsten zijn door curatoren ter griffie van de Rechtbank
Noord Nederland, locatie Groningen, gedeponeerd. De lijsten hebben van 5 t/m
14 december 2017 ter inzage gelegen. Na het verbindend w orden van deze
lijsten heeft tw eede uitkering (à 60% van de restantvordering) aan de
concurrente crediteuren plaatsgevonden.

Toelichting
Vanaf verslag XXXV is punt 8 Crediteuren – door verw ijzing naar verslag XXXIV
– beperkt tot de meest relevante stand van zaken.
Voldaan.

25-06-2019
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Zie verslag XXXIV.

De boedelvorderingen zijn op 29 februari, 1 maart en 12 april 2012 voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vanaf verslag XXXV is punt 8 Crediteuren – door verw ijzing naar verslag XXXIV
– beperkt tot de meest relevante stand van zaken.
Voldaan.

25-06-2019
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Zie verslag XXXIV.

De preferente vorderingen van de Fiscus zijn op 30 mei 2012 voldaan.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vanaf verslag XXXV is punt 8 Crediteuren – door verw ijzing naar verslag XXXIV
– beperkt tot de meest relevante stand van zaken.
Voldaan.

25-06-2019
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Zie verslag XXXIV.

De preferente vorderingen van UW V zijn op 30 mei 2012 voldaan.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
TZG:
• aantal: 352
• bedrag: € 378.322,Voorts: Zie verslag IX.
Tijdens de vergadering ex artikel 178 Fw van 23 juni 2013 is nog één
nagekomen preferente schuldvordering (een bedrag van € 480,26) erkend (en
vervolgens voldaan)
Thuishulp:
• aantal: 31
• bedrag: € 32.976,57

27-09-2018
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De hier bedoelde preferente crediteuren zijn bij circulaire d.d. 10 januari 2012
verzocht om hun vorderingen te bevestigen en aan te geven op w elke w ijze zij
uitkering w ensen te ontvangen.
De vorderingen zijn op 30 mei en 23 november 2012, 8 januari 2014
respectievelijk 21 augustus 2013 voldaan.
Van 19 preferente crediteuren (bedrag: € 36.597,41) kon de vordering
evenw el nog niet voldaan w orden, vanw ege het ontbreken van het (juiste)
bankrekeningnummer.
Verslag 34
Stand preferente vorderingen TZG
Van 15 preferente crediteuren (bedrag: € 3.885,87) kan de vordering nog niet
w orden uitbetaald, vanw ege het ontbreken van het (juiste)
bankrekeningnummer. Naar het zich laat aanzien zal het bedrag w orden
voldaan aan de consignatiekas.
Stand preferente vorderingen Thuishulp
Van 2 preferente crediteuren (bedrag: € 898,85) kan de vordering nog niet
w orden uitbetaald, vanw ege het ontbreken van het (juiste)
bankrekeningnummer. Naar het zich laat aanzien zal het bedrag w orden
voldaan aan de consignatiekas.

Toelichting
Vanaf verslag XXXV is punt 8 Crediteuren – door verw ijzing naar verslag XXXIV
– beperkt tot de meest relevante stand van zaken.
Voldaan.

25-06-2019
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Zie verslag XXXIV en het navolgende:

Stand preferente vorderingen TZG
Van 15 preferente crediteuren (bedrag: € 3.885,87) kan de vordering nog niet
w orden uitbetaald, vanw ege het ontbreken van het (juiste)
bankrekeningnummer. Naar het zich laat aanzien zal het bedrag w orden
voldaan aan de consignatiekas.
Stand preferente vorderingen Thuishulp
Van 2 preferente crediteuren (bedrag: € 898,85) kan de vordering nog niet
w orden uitbetaald, vanw ege het ontbreken van het (juiste)
bankrekeningnummer. Naar het zich laat aanzien zal het bedrag w orden
voldaan aan de consignatiekas.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Verslag 34
Stand concurrente vorderingen op TZG
Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 2.275.749,73
Consignatiekas concurrent
€
1.524,10
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) €
9.855,44
Stand concurrente vorderingen Thuishulp
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Restant concurrente vorderingen op Thuishulp € 54.475,79
Consignatiekas concurrent
€ 150,56
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) € 315,55

Toelichting
Vanaf verslag XXXV is punt 8 Crediteuren – door verw ijzing naar verslag XXXIV
– beperkt tot de meest relevante stand van zaken.
Zie verslag XXXIV en navolgende beknopte w eergave en toevoeging;
Verificatievergaderingen
Op 10 maart 2011 heeft de verificatievergadering in beide faillissementen
plaatsgevonden.
Op 23 juli 2013 heeft een (eerste) vergadering ex artikel 178 Faillissementsw et
plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn nagekomen vorderingen alsnog
geverifieerd en zijn enkele aanpassingen op de lijst van erkende concurrente
schuldeisers doorgevoerd.
Op 10 juli 2017 heeft een (tw eede) vergadering ex artikel 178
Faillissementsw et plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de
schuldvorderingen die na afloop van de in artikel 108 lid 1 sub 1
Faillissementsw et bepaalde termijn nog zijn ingediend en niet reeds ingevolge
artikel 127 Faillissementsw et geverifieerd w aren. Daarnaast zijn enkele
aanpassingen op de lijst van erkende concurrente schuldeisers doorgevoerd.
Tussentijdse uitkeringen concurrente crediteuren
Eerste uitkering
De eerste uitdelingslijsten zijn door curatoren ter griffie van de Rechtbank
Noord Nederland, locatie Groningen, gedeponeerd. De lijsten hebben van 3 t/m
12 december 2013 ter inzage gelegen.
Na het verbindend w orden van deze lijsten heeft eerste uitkering (à 35%) aan
de concurrente crediteuren plaatsgevonden.
Stand na eerste uitdeling:
Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 4.213.921,23
Restant concurrente vorderingen Thuishulp € 136.189,46
Tw eede uitkering
De tw eede uitdelingslijsten zijn door curatoren ter griffie van de Rechtbank
Noord Nederland, locatie Groningen, gedeponeerd. De lijsten hebben van 5 t/m
14 december 2017 ter inzage gelegen. Na het verbindend w orden van deze
lijsten heeft tw eede uitkering (à 60% van de restantvordering) aan de
concurrente crediteuren plaatsgevonden.
Stand na tw eede uitdeling:
Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 2.275.749,73
Consignatiekas concurrent
€
1.524,10
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) €
9.855,44
Restant concurrente vorderingen Thuishulp € 54.475,79
Consignatiekas concurrent
€
150,56
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) €
315,55

25-06-2019
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Derde uitkering
De derde tussentijdse uitdelingslijsten zijn door curatoren ter griffie van de
Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, gedeponeerd. De lijsten liggen
van 25 juni t/m 4 juli 2019 ter inzage. Na het verbindend w orden van deze
lijsten op 5 juli 2019 zal derde uitkering (à 40% van de restantvorderingen)
aan de concurrente crediteuren – zo spoedig mogelijk - plaatsvinden.
Bij circulaire van 14 juni 2019 zijn alle concurrente crediteuren ter zake
geïnformeerd.

Toelichting
Stand na derde uitdeling:

25-09-2019
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Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 1.048.593,52
Consignatiekas concurrent
€
2.054,91
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) € 11.764,66
Restant concurrente vorderingen Thuishulp € 23.685,47
Consignatiekas concurrent
€
171,72
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) €
359,90
Afgelopen verslagperiode hebben verschillende boedelmutaties
plaatsgevonden als gevolg van retour ontvangen betalingen (betaling
onbekend bij ontvanger, naam en nummer komen niet meer overeen etc.) en
betalingen aan crediteuren van w ie (alsnog) een reactie is ontvangen met
opgave rekeningnummer. Aankomende verslagperiode zullen deze
w erkzaamheden w orden voortgezet.

Toelichting
Verslag 37

27-01-2020
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Stand na derde uitdeling:
Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 1.365.713,83
Consignatiekas concurrent
€
2.859,51
Nog uit te betalen of consignatiekas
€ 11.102,13
Restant concurrente vorderingen Thuishulp € 23.685,47
Consignatiekas concurrent
€
171,72
Nog uit te betalen of consignatiekas
€
359,90
Afgelopen verslagperiode hebben nog enkele boedelmutaties plaatsgevonden.
De w erkzaamheden ter uitvoering van de derde uitdeling zijn inmiddels geheel
afgerond.

Toelichting
Zie verslag XXXIV en navolgende beknopte w eergave en toevoeging;
Verificatievergaderingen
Op 10 maart 2011 heeft de verificatievergadering in beide faillissementen
plaatsgevonden.

14-07-2021
16

Op 23 juli 2013 heeft een (eerste) vergadering ex artikel 178
Faillissementsw et plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn nagekomen
vorderingen alsnog geverifieerd en zijn enkele aanpassingen op de lijst van
erkende concurrente schuldeisers doorgevoerd.
Op 10 juli 2017 heeft een (tw eede) vergadering ex artikel 178
Faillissementsw et plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de
schuldvorderingen die na afloop van de in artikel 108 lid 1 sub 1
Faillissementsw et bepaalde termijn nog zijn ingediend en niet reeds
ingevolge artikel 127 Faillissementsw et geverifieerd w aren. Daarnaast zijn
enkele aanpassingen op de lijst van erkende concurrente schuldeisers
doorgevoerd.
Tussentijdse uitkeringen concurrente crediteuren
Eerste uitkering
De eerste uitdelingslijsten zijn door curatoren ter griffie van de Rechtbank
Noord Nederland, locatie Groningen, gedeponeerd. De lijsten hebben van 3
t/m 12 december 2013 ter inzage gelegen.
Na het verbindend w orden van deze lijsten heeft eerste uitkering (à 35%)
aan de concurrente crediteuren plaatsgevonden.
Stand na eerste uitdeling:
Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 4.213.921,23
Restant concurrente vorderingen Thuishulp € 136.189,46
Tw eede uitkering
De tw eede uitdelingslijsten zijn door curatoren ter griffie van de Rechtbank
Noord Nederland, locatie Groningen, gedeponeerd. De lijsten hebben van 5
t/m 14 december 2017 ter inzage gelegen.
Na het verbindend w orden van deze lijsten heeft tw eede uitkering (à 60%
van de restantvordering) aan de concurrente crediteuren plaatsgevonden.
Stand na tw eede uitdeling:
Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 2.275.749,73
Consignatiekas concurrent
€
1.524,10
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) €
9.855,44
Restant concurrente vorderingen Thuishulp € 54.475,79
Consignatiekas concurrent
€
150,56
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) €
315,55
Derde uitkering
De derde tussentijdse uitdelingslijsten zijn door curatoren ter griffie van de
Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, gedeponeerd. De lijsten
liggen van 25 juni t/m 4 juli 2019 ter inzage. Na het verbindend w orden van
deze lijsten op 5 juli 2019 zal derde uitkering (à 40% van de
restantvorderingen) aan de concurrente crediteuren – zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
Bij circulaire van 14 juni 2019 zijn alle concurrente crediteuren ter zake
geïnformeerd.
Stand na derde uitdeling:
Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 1.048.593,52

Consignatiekas concurrent
€
2.054,91
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) €
11.764,66
Restant concurrente vorderingen Thuishulp €
23.685,47
Consignatiekas concurrent
€
171,72
Nog niet bekend (uitbetalen of consignatie) €
359,90
Afgelopen verslagperiode hebben verschillende boedelmutaties
plaatsgevonden als gevolg van retour ontvangen betalingen (betaling
onbekend bij ontvanger, naam en nummer komen niet meer overeen etc.) en
betalingen aan crediteuren van w ie (alsnog) een reactie is ontvangen met
opgave rekeningnummer.
Aankomende verslagperiode zullen deze w erkzaamheden w orden
voortgezet.
Verslag 37
Stand na derde uitdeling:
Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 1.365.713,83
Consignatiekas concurrent
€
2.859,51
Nog uit te betalen of consignatiekas
€ 11.102,13
Restant concurrente vorderingen Thuishulp € 23.685,47
Consignatiekas concurrent
€
171,72
Nog uit te betalen of consignatiekas
€
359,90
Afgelopen verslagperiode hebben nog enkele boedelmutaties
plaatsgevonden. De w erkzaamheden ter uitvoering van de derde uitdeling
zijn inmiddels geheel afgerond.
Verslag 43 (tevens eindverslag)
In de faillissementen – w elke geconsolideerd w orden afgew ikkeld – is onder
toezending van het financieel eindverslag en de slotuitdelingslijsten de
rechter-commissaris verzocht het financieel eindverslag tevens te
beschouw en als verslag over de toestand van de boedel.
Rekening houdend met de nog te ontvangen baten en nog te betalen
verschotten, is er voorlopig voor uitdeling beschikbaar een saldo van €
403,709,32.
Restant concurrente vorderingen Thuiszorg € 1.324.542,31
Consignatiekas concurrent
€
2.058,34
Nog uit te betalen of consignatiekas
€ 11.102,13
Restant concurrente vorderingen Thuishulp € 32.685,47
Consignatiekas concurrent
€
171,72
Nog uit te betalen of consignatiekas
€
359,90
Slotuitkeringspercentage is vastgesteld op 29,75%.
De boedel van ThuishulpNederland.nl Thuiszorg Groningen B.V. is nihil.
Van een vordering ex artikel 29 lid 2 OB is geen sprake.
Op 10 juni 2021 heeft de rechter-commissaris de slotuitdelingslijsten
goedgekeurd. De uitdelingslijsten liggen vanaf 29 juni 2021 gedurende 10
dagen voor alle schuldeisers ter kosten loze inzage bij de Rechtbank Noord

Nederland, locatie Groningen.
Er is geen verzet aangetekend w aarmee op 9 juli 2021 de
slotuitdelingslijsten verbindend zijn gew orden en w aardoor de
faillissementen een einde hebben genomen.
De (concurrente) crediteuren zijn bij brief van 17 juni 2021 geïnformeerd.
Zodra betaling is ontvangen uit de boedel van Meavita, zal uitbetaling
plaatsvinden conform de slotuitdelingslijsten en w aarna rekening en
verantw oording zal w orden afgelegd aan de rechter-commissaris.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog ongew is.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Ter verificatievergadering zijn de vorderingen van Stichting Pensioenfonds Zorg
en W elzijn (€ 1.453.980,84 en € 560.213,61) naar de zogenaamde parkeerrol
van 4 april 2018 verw ezen voor renvooi. Zie voor het vervolg hieronder. Voor
w at betreft de overige betw iste schuldvorderingen zijn deze zaken verw ezen
voor renvooi. De betreffende crediteuren zijn evenw el niet in de procedure
verschenen. Deze betw iste vorderingen zijn als gevolg daarvan vervallen.

28-06-2018
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Totaal aanpassingen lijst erkende concurrente schuldvorderingen:
• aantal: 1
• bedrag: € 0,00 (w as € 10.264,54)
Verslag 33
Met het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden van 14 november
2017, gew ezen in de procedure tussen de schuldeisers Menzis en UW V,
w aarbij de erkenning van de vordering van UW V tot een bedrag van €
1.453.980,84 w erd bekrachtigd, is de voorw aardelijk ingediende, betw iste,
vordering van het Pensioenfonds ad € 1.453.980,84 komen te vervallen.
Menzis heeft haar betw isting van de vordering van Stichting Pensioenfonds
Zorg en W erk ten bedrage van € 560.213,61, ingetrokken. Inhoudelijk
behandeling van de renvooiprocedure heeft om die reden niet hoeven plaats
te vinden.
De voor deze crediteuren – Stichting Pensioenfonds Zorg en W erk en UW V –
gereserveerde gelden zijn uitgekeerd.
Vanaf verslag XXXIV is de tekst - w aar dit de leesbaarheid bevorderde aangepast en is de chronologische volgorde aangepast.
Ter verificatievergadering zijn de vorderingen van Stichting Pensioenfonds Zorg
en W elzijn (€ 1.453.980,84 en € 560.213,61) naar de zogenaamde parkeerrol
van 4 april 2018 verw ezen voor renvooi. Zie voor het vervolg hieronder. Voor
w at betreft de overige betw iste schuldvorderingen zijn deze zaken verw ezen
voor renvooi. De betreffende crediteuren zijn evenw el niet in de procedure
verschenen. Deze betw iste vorderingen zijn als gevolg daarvan vervallen.
Totaal aanpassingen lijst erkende concurrente schuldvorderingen:
• aantal: 1
• bedrag: € 0,00 (w as € 10.264,54)
Met het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden van 14 november
2017, gew ezen in de procedure tussen de schuldeisers Menzis en UW V,
w aarbij de erkenning van de vordering van UW V tot een bedrag van €
1.453.980,84 w erd bekrachtigd, is de voorw aardelijk ingediende, betw iste,
vordering van het Pensioenfonds ad € 1.453.980,84 komen te vervallen.
Menzis heeft haar betw isting van de vordering van Stichting Pensioenfonds
Zorg en W erk ten bedrage van € 560.213,61, ingetrokken. Inhoudelijk
behandeling van de renvooiprocedure heeft om die reden niet hoeven plaats
te vinden.
De voor deze crediteuren – Stichting Pensioenfonds Zorg en W erk en UW V –
gereserveerde gelden zijn uitgekeerd.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
• W achten op afw ikkeling faillissement MNL in verband met nadere uitkering.
• Afw ikkeling.

28-06-2018
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• W achten op slotuitkering faillissement MNL in verband met nadere uitkering.
• Afw ikkeling.

27-01-2020
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W achten op slotuitkering faillissement MNL in verband met uitkering conform
de
slotuitdelingslijsten.

14-07-2021
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Faillissementen zijn op 9 juli 2021 beëindigd door het verbindend w orden van
de slotuitdelingslijsten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Curatoren kunnen niet inschatten w elke termijn nodig is voor de afw ikkeling
van de in het plan van aanpak genoemde punten.

28-06-2018
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Naar verw achting kan binnenkort de slotuitdelingslijst w orden opgesteld en ter
goedkeuring w orden voorgelegd aan de rechter-commissaris.

21-01-2021
14

Verslag 42
Naar verw achting binnen drie maanden.

21-04-2021
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Verslag 43 (tevens eindverslag)
Afgew ikkeld.

14-07-2021
16

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

