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

9
04-11-2022
F.18/15/123
NL:TZ:0000010280:F004
31-03-2015

R-C
Curator

mr. D.W.J. Vinkes
mr D.Y . Li

Algemene gegevens
Naam onderneming
Zernike Group Holding BV

11-11-2021
5

Gegevens onderneming
Zernike Group Holding BV

11-11-2021
5

Patersw oldsew eg 802
9728 BM Groningen
KvK: 02045193

Activiteiten onderneming
Holdingmaatschappij. Zernike Group Holding nam deel in groot aantal andere
ondernemingen. Deze deelnemingen zijn inmiddels voor het grootste deel
afgew ikkeld.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2011

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 6.109.075,00

11-11-2021
5

Toelichting financiële gegevens
Veel gegevens ontbreken. De omzet en de verlies en w inst in de jaren
voorafgaand aan het faillissement, zijn niet beschikbaar

11-11-2021
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

11-11-2021
5

100294

04-11-2022
9

Toelichting
Zie financieel verslag

Boedelsaldo
€ 86.339,17

11-11-2021
5

Toelichting
Zie financieel verslag

€ 92.323,27

08-02-2022
6

Toelichting
Zie financieel verslag

€ 92.307,67

06-05-2022
7

Toelichting
Zie financieel verslag

€ 100.307,67

04-08-2022
8

Toelichting
Zie financieel verslag

€ 100.293,62
Toelichting
Zie financieel verslag

Verslagperiode

04-11-2022
9

Verslagperiode
van

11-11-2021
5

10-2-2018
t/m
7-11-2021
van

08-02-2022
6

8-11-2021
t/m
7-2-2022
van

06-05-2022
7

8-2-2022
t/m
5-5-2022
van

04-08-2022
8

6-7-2022
t/m
3-8-2022
van

04-11-2022
9

4-8-2022
t/m
3-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

103 uur 12 min

6

17 uur 24 min

7

15 uur 12 min

8

21 uur 18 min

9

2 uur 54 min

totaal

160 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie bijgevoegd urenoverzicht (dit betreffen de uren van LW Advocaten over de
periode van 1-1-2021 tot en met 7-11-2021).

11-11-2021
5

Zie bijgevoegd urenoverzicht

06-05-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zernike Group Holding is opgericht bij akte van 15 juni 1987. Bestuurder van
Zernike Group Holding BV is L. de Lange Beheer BV w aarvan de heer de Lange
bestuurder en enig aandeelhouder is.

11-11-2021
5

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn beeindigd.

11-11-2021
5

1.4 Huur
De huur is reeds beeindigd.

11-11-2021
5

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door Fiadon. Deze crediteur heeft in het
verleden de administratie voor failliet verzorgd. De achterliggende oorzaak is in
onderzoek.

11-11-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

11-11-2021
5

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-11-2021
5

Toelichting
Onbekend

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-4-2015

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet aanw ezig

11-11-2021
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 1.087,79

€ 1.087,79

totaal

€ 1.087,79

€ 1.087,79

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er w as een hoeveelheid kantoorinventaris aanw ezig. Dit is verkocht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

11-11-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Aanw ezig

11-11-2021
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aanw ezig

11-11-2021
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

deelnemingen

€ 90.500,00

€ 90.500,00

totaal

€ 90.500,00

€ 90.500,00

Toelichting andere activa
Failliet nam (indirect) deel aan een reeks van andere ondernemingen. De
meeste van deze deelnemingen zijn reeds afgew ikkeld en hebben niets
opgeleverd. Op of omstreeks 16 augustus 2016 zijn aandelen in het Zernike
Life Sciences Startfonds verkocht tegen een prijs van € 17.500,--.

11-11-2021
5

Failliet neemt (indirect) deel aan Noord Tech Ventures CV (NTV CV). Failliet is
daarin commanditaire vennoot. NTV CV neemt op haar beurt deel aan een
drietal ondernemingen. Tw ee van deze deelnemingen zijn op of omstreeks
augustus/oktober 2020 verkocht. De eerste deelneming heeft een opbrengst
gerealiseerd van € 30.000,-- en de verkoop van de tw eede deelneming heeft
een opbrengst voor de boedel gerealiseerd van € 29.000,-. De volledige
verkoop van deze deelnemingen is nog niet volledig afgerond. Mogelijk vindt
nog een opvolgende uitkering plaats, afhankelijk van het behalen van een
aantal milestones. Tevens bevindt zich nog een bedrag in escrow dat op
termijn vrijkomt voor de commanditaire vennoten, w aaronder failliet. Op 3
november 2021 heeft een jaarvergadering plaatsgevonden w aarbij duidelijk is
gew orden dat failliet nog een uitkering tegemoet kan zien in verband met de
afw ikkeling van de verkoop van deelneming 1.
Op korte termijn valt terzake deelneming 3 geen uitkering te verw achten. In de
jaarrekening van NTV CV is deze deelneming gew aardeerd op € 1,--.
In de afgelopen verslagperiode is een uitkering ontvangen van € 6.000,--; een
en ander in vervolg op de jaarvergadering van NTV CV. Er is (nog) geen bericht
ontvangen over eventuele aanvullende uitkeringen vanuit NTV CV. De curator
w acht nadere berichtgeving van het bestuur van NTV CV hieromtrent af.
De curator heeft kennisgenomen van een aantal rechtspseronen w aarvan
failliet (indirect) aandeelhouder en/of bestuurder is. Per rechtspersoon w ordt
nagegaan of dit voor de boedel een opbrengst kan genereren. Zo ja, dan zal

08-02-2022
6

een en ander geliquideerd w orden. Zo nee, dan zal de desbetreffende
rechtspersoon w orden ontbonden. Dit is in onderzoek.
Vanuit NTV CV is een nadere aankondiging ontvangen voor een
(jaar)vergadering. De deelnemers in NTV CV (w aaronder de boedel) zullen
nader geinformeerd w orden omtrent vervolguitkering terzake de
deelnemingen.

06-05-2022
7

In de afgelopen verslagperiode zijn een reeks van BV's w aar failliet (indirect) in
participeerde, ontbonden. Het gaat daarbij in alle gevallen om rechtspersonen
w aarin reeds meerdere jaren geen enkele activiteit meer w ordt ontplooid en
w aarvan in voldoende mate is vastgesteld dat er geen actief meer aanw ezig
is.
Failliet neemt (indirect) deel in SDF Investors BV. SDF Investors BV op haar
beurt neemt deel in een oraganisatie die nog activiteiten ontplooid. De curator
heeft voorgesteld het aandeel van de boedel over te dragen aan de overige
aandeelhouders. Dit loopt.
Op 1 juli 2022 heeft een jaarvergadering plaatsgevonden van NTV CV. Tijdens
de jaarvergadering is een update gegeven over de stand van zaken van de
deelnemingen. Tw ee deelnemingen bevonden zich al in de afw ikkelingsfase.
Tijdens de jaarvergadering is aangegeven dat alle bedragen die eventueel nog
zouden kunnen w orden ontvangen vanut de verkoop va nde deelnemingen,
inmiddels zijn ontvangen. Voor w at betreft de derde deelneming is
aangegeven dat het voornemen bestaat deze voor een symbolisch bedrag aan
de RUG over te dragen. Door de leden is gestemd omtrent de voortzetting van
NTV CV. Besloten is alle actief binnen NTV CV te liquideren en NTV CV
vervolgens op te heffen. Het beschikbare actief w ordt onder de leden verdeeld.
In dit verband heeft de boedel op 19 juli 2022 een uitkering van € 8.000,-ontvangen. De verw achting is dat na de volledige afw ikkeling er nog een kleine
uitkering resteert.

04-08-2022
8

In de afgelopen verslagperiode is de ontbinding van een aantal lege
vennootschappen w aar failliet in participeerde, voortgezet.
Failliet heeft nog een deelneming in SDF Investors BV. Op 31 mei 2022 een AVA
plaatsgevonden w aarin een update is gegeven van de stand van zaken. Het
enige actief van SDF Investors BV is een deelneming in 360 Cities Holding BV.
Uitgelegd is dat deze onderneming in het afgelopen boekjaar matig positieve
cijfers kan laten zien. Er is nog geen uitkering voor de aandeelhouders te
verw achten. De curator heeft aangegeven richting de overige aandeelhouders
dat het aandeel van Zernike Ventures BV voor liquidatie in aanmerking komt. Er
hebben zich nog geen geinteresseerde partijen gemeld. De boedel (via Zernike
Ventures BV) houdt haar aandelenpakket aan tot in ieder geval de volgende
AVA.
De afw ikkeling van de deelneming in NTV CV is nog niet volledig afgerond. De
verw achting bestaat dat er nog een kleine uitkering resteert voor de
deelnemende partijen.
De deelneming in SDF Investors BV loopt nog. Sinds het laatste verslag zijn
er geen nieuw e ontw ikkelingen gew eest. De curator zoekt nog naar een
partij die de aandelen van failliet in SDF Investors BV w il overnemen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

04-11-2022
9

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft op 3 november 2021 de jaarvergadering bijgew oond. Tevens
is door de (nieuw e) curator de omvang van de deelnemingen geinventariseerd.

11-11-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet aanw ezig

4.2 Werkzaamheden debiteuren

11-11-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 234.277,07

11-11-2021
5

Toelichting vordering van bank(en)
Zie crediteurenlijst

5.2 Leasecontracten
Niet aanw ezig

11-11-2021
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-11-2021
5

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

11-11-2021
5

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

11-11-2021
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie vorige verslagen

11-11-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Tot en met 2011 zijn de jaarrekeningen gedeponeerd.

11-11-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

11-11-2021
5

Toelichting
Zie vorige verslagen. De (voormalig) curator heeft de heer de Lange
persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Op 12
december 2017 is de heer de Lange in persoon gefaileerd.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-11-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 110.034,97
Toelichting
Zie financieel verslag

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-11-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.690,00

11-11-2021
5

Toelichting
Zie financieel verslag

8.3 Pref. vord. UWV
€ 17.029,69

11-11-2021
5

Toelichting
Zie financieel verslag

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.662,00

11-11-2021
5

Toelichting
Zie financieel verslag

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

11-11-2021
5

Toelichting
Zie financieel verslag

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 866.938,50

11-11-2021
5

Toelichting
Zie financieel verslag

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

11-11-2021
5

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
In de afgelopen verslagperiode zijn een aantal deelnemingen verkocht. Dit
heeft geresulteerd in een opbrengst voor de boedel van € 59.000,--. Het is de
verw achting dat er nog aanvullende uitkeringen plaatsvinden in verband met
deze verkoop. Dit zal w orden afgew acht. De hoogte van deze aanvullende
uitkeringen is nog niet bekend. Recentelijk is tijdens de jaarvergadering
aangegeven dat in de loop van 2022 w aarschijnlijk duidelijk zal w orden of er
nog een uitkering zal plaatsvinden, en zo ja, voor w elk bedrag.
Per 1 januari 2021 is mw . mr. van Gessel ontheven van haar taken als curator
en is tot curator aangesteld mr. D.Y. Li. De opvolgend curator heeft de
w erkzaamheden van de voormalig curator voortgezet. Het laatste verslag
(verslag 10) dateert van 9 februari 2018. Voor w at betreft de w erkzaamheden
tot 9 februari 2018, w ordt verw ezen naar de vorige verslagen.
Onderhavig faillissement maakt onderdeel uit van het Zernike-cluster. Dit zijn 6
faillissementen van rechtspersonen die allen (indirect) door de heer de Lange
w erden geexploiteerd. De andere ondernemingen zijn:
3C Clinics Holding BV (F18/15/120)
IDEA Centers BV (F18/15/50)
Zernike Health Care Group BV (F18/15/49)
Zernike Business Support BV (F18/15/338)
L. de Lange Beheer BV (F18/15/378)
In deze faillissement hebben in de afgelopen verslagperiode geen
noemensw aardige activiteiten plaatsgevonden.
Vanuit de ondernemingen in het Zernike-cluster is in het verleden getracht een
kliniek op te zetten voor de behandeling kanker. Dit is vanw ege geldgebrek
nimmer van de grond gekomen. Op of omstreeks 1 september 2021 is aan de
curator kenbaar gemaakt dat in de afgelopen jaren getracht is alsnog de
benodigde financiering bijeen te krijgen en dat dit heeft geleid tot een partij
die bereid is gebleken een en ander te w illen financieren. Hierbij is te kennen
gegeven dat het voornemen aanw ezig w as om het binnen de ondernemingen
van het Zernike-cluster ontw ikkelde plan, over te nemen. Hiertoe zijn een
aantal gesprekken gestart met de overnemende partij. Echter, op of omstreeks
28 oktober 2021 is te kennen gegeven dat de geplande overname niet
doorgaat. De curator zal nagaan of in de toekomst nog iets valt te verw achten.

11-11-2021
5

De ontw ikkeling van de kliniek w aarover in het vorige verslag melding is
gedaan, is niet voortgezet. Een overname van het binnen het Zernike-cluster
ontw ikkelde plan, lijkt nietl anger aan de orde. De curator heeft in onderzoek
of hier nog iets te verw achten valt.

08-02-2022
6

De curator w acht nog op de defintieve afw ikkeling van NTV CV. Voorts zal
getracht w orden een koper te zoeken voor de aandelen in SDF Investors BV.

04-11-2022
9

In verslag 5 is voor het laatst een update gegeven van de ontw ikkelingen in
de overige faillissementen die tot het zernike-cluster behoren. Dit zijn:
3C Clinics Holding BV (F18/15/120)
IDEA Centers BV (F18/15/50)
Zernike Health Care Group BV (F18/15/49)
Zernike Business Support BV (F18/15/338)
L. de Lange Beheer BV (F18/15/378)
In het afgelopen jaar zijn er in deze faillissementen geen ontw ikkelingen
gew eest.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Minstens een jaar

11-11-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder 3.8.

06-05-2022
7

Er is nog steeds in onderzoek of voor de boedel nog iets te verw achten valt
terzake het in het verleden ontw ikkelde plan voor het opzetten van een
kliniek.
Zie hierboven onder 3.8

Bijlagen
Bijlagen

04-08-2022
8

