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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stadsw eg Zorg op Maat V.O.F.

04-07-2018
1

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Stadsw eg Zorg op Maat V.O.F., statutair
gevestigd te (9731 BV) Groningen aan de Ulgersmaw eg 42.

04-07-2018
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Activiteiten onderneming
Stadsw eg Zorg op Maat V.O.F., hierna te noemen: “de Stadsw eg”,
exploiteerde een zorginstelling met dagbesteding, ambulante ondersteuning,
huishoudelijke hulp en beschermd w onen. De Stadsw eg begeleidde en
ondersteunde per datum faillissement naar opgave van de beide vennoten
circa 150 cliënten met verschillende en soms ook meervoudige beperkingen.
Verder w aren er op datum faillissement 21 w erknemers in dienst. De
dagbesteding is gevestigd in een gehuurd pand te Groningen aan de
Ulgersmaw eg 42. Daarnaast maakt een tw ee-onder-een kap w oning aan de
Ulgersmaw eg 44 te Groningen onderdeel uit van het gehuurde pand w aar de
vennoten van Stadsw eg w onen, alsmede een tw eetal cliënten die beschermd
w onen in de w oning naast de vennoten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 628.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -118.000,00

€ 132.260,00

04-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
21

04-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 178.750,56

25-10-2018
2

€ 184.890,44

18-02-2019
3

€ 191.696,78

07-06-2019
4

€ 199.469,78

06-09-2019
5

€ 202.169,78

20-12-2019
6

€ 207.534,34

26-06-2020
8

€ 293.733,88

15-01-2021
10

€ 293.783,88

29-04-2021
11

€ 182.443,43

29-07-2021
12

Verslagperiode
van
4-6-2018

04-07-2018
1

t/m
30-6-2018
van
1-7-2018

25-10-2018
2

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018
t/m
31-12-2018

18-02-2019
3

van
1-1-2019

07-06-2019
4

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

06-09-2019
5

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

20-12-2019
6

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

20-03-2020
7

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

26-06-2020
8

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

30-09-2020
9

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

15-01-2021
10

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

29-04-2021
11

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021

29-07-2021
12

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021
t/m
30-8-2021

08-11-2021
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

306 uur 54 min

3

20 uur 36 min

4

42 uur 12 min

5

18 uur 6 min

6

5 uur 12 min

7

6 uur 12 min

8

6 uur 36 min

9

4 uur 6 min

10

18 uur 36 min

11

36 uur 0 min

12

48 uur 24 min

13

7 uur 54 min

totaal

520 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Bij volgende verslag.

04-07-2018
1

Toelichting algemeen
1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderw erp van nader onderzoek.
In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast.
Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen
gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend. Niets in deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
De bestede uren hebben betrekking op verslag 1 en 2.

25-10-2018
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Stadsw eg is opgericht op 1 oktober 2014 en heeft tw ee vennoten, te
w eten mevrouw C.K. Douw es-Ipema en de heer M. Douw es.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

04-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
In het kader van het voortzetten van de activiteiten is geïnventariseerd of de
Stadsw eg voor de noodzakelijke verzekeringen had betaald. Dit bleek niet het
geval. De bestaande verzekeringen zijn per 30 juni 2018 beëindigd.

04-07-2018
1

1.4 Huur
De Stadsw eg huurt een bedrijfspand aan de Ulgersmaw eg 42 te Groningen.
Ook maakt een tw ee-onder-een kap w oning aan de Ulgersmaw eg 44 te
Groningen onderdeel uit van het gehuurde pand. De huur is in verband met de
overname in overleg met de verhuurder opgezegd per 1 juli 2018.

04-07-2018
1

Met de doorstartende partij is overeengekomen dat de heer Douw es en
mevrouw Ipema tot 1 oktober jl. gebruik mochten maken van de w oning aan
de Ulgersmaw eg 44 te Groningen om hen in de gelegenheid te stellen om
vervangende w oonruimte te vinden. Per 1 oktober jl. zijn de heer Douw es en
mevrouw Ipema verhuisd. Dit had nogal w at voeten in aarde, omdat zij niet in
aanmerking kw amen voor een sociale huurw oning en sprake w as van grote
tijdsdruk.

25-10-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bedrijfsactiviteiten van de Stadsw eg brengen met zich mee dat op
openingstijden altijd voldoende personeel aanw ezig moet zijn om de
aanw ezige cliënten van zorg te kunnen voorzien. De vereiste verhouding is
(naar de curator heeft begrepen) één medew erker op acht cliënten. Indien
cliënten zich w el voor een bepaalde dag of dagdeel hadden aangemeld, maar
zonder afmelding niet kw amen opdagen, kreeg de Stadsw eg voor deze
cliënten niet betaald. Doordat cliënten met enige regelmaat (onaangekondigd)
niet kw amen opdagen, w as er veelal teveel personeel aanw ezig in verhouding
tot het aantal daadw erkelijk aanw ezige cliënten. De personeelskosten in
verhouding tot de omzet w aren hierdoor te hoog. Daarnaast kampte de
Stadsw eg met indicaties w aarvoor w el w erk w erd verricht, maar die uiteindelijk
niet (al dan niet met terugw erkende kracht) door de desbetreffende gemeente
w erd toegew ezen en uitgekeerd. Ook kw amen betalingen van debiteuren vaak
laat. Het gevolg van de voorgaande omstandigheden is gew eest dat de
Stadsw eg achter de feiten aan is gaan lopen, met als gevolg dat de
schuldenlast opliep, w aaronder ook de schuld aan de Belastingdienst. De
Belastingdienst heeft daarom bij dw angbevel executoriaal derdenbeslag
gelegd ten laste van de Stadsw eg onder tw ee gemeenten die gezamenlijk
voor zo’n 85% van de omzet zorgde. Dit is voor de vennoten van de Stadsw eg
de directe oorzaak gew eest om over te gaan tot het aanvragen van
faillissement van de onderneming.

04-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
21

04-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
21

04-07-2018
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren vergelijkbare aantallen w erknemers in
dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-6-2018

21

totaal

21

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Toelichting
Per datum faillissement hadden de w erknemers al drie maanden geen loon
ontvangen en de Stadsw eg beschikte niet over voldoende liquide middelen om
de salarisachterstanden te kunnen voldoen. Om die reden is de curator
overgegaan tot het ontslag van alle w erknemers.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 14.500,00

totaal

€ 14.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

04-07-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De Stadsw eg heeft de inventaris en voorraden deels in eigendom. De
inventaris en voorraden zijn gezamenlijk getaxeerd. De onderhandse
verkoopw aarde van de inventaris en de voorraden zijn vastgesteld op €
16.100,00.

04-07-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De schuld aan de fiscus w aarvoor het bodemvoorrecht geldt bedraagt €
352.395,00. De curator heeft aanspraak gemaakt op de opbrengst voor de
bodemzaken.

04-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren, verkoop en afhandelen eigendomsclaims derden

04-07-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 500,00

€ 100,00

totaal

€ 500,00

€ 100,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van de Stadsw eg w as zeer beperkt. Dit betrof onder meer een
aantal houten planken, verf en diverse vloeistoffen.

04-07-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren, verkoop en afhandelen eigendomsclaims derden

04-07-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa bestaat uit onder meer de handelsnamen, merkrechten,
de w ebsite, telefoon- en faxnummers, het cliëntenbestand, de
orderportefeuille en het recht om lopende overeenkomsten van de Stadsw eg
voort te zetten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

04-07-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren en verkoop.

04-07-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 245.868,91
totaal

€ 245.868,91

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn merendeel gemeentes die aan de Stadsw eg de vergoeding
voor de zorg verschuldigd zijn. De rest betreft vorderingen op andere
zorginstellingen voor w ie in onder aanneming zorg is verstrekt.

04-07-2018
1

Diverse debiteuren hebben na datum faillissement betaald op de rekening van
de failliet bij de ING Bank.
Volgens eerste opgave bedroeg het openstaande bedrag per datum
faillissement € 245.868,91. Na datum faillissement is er een bedrag van totaal
€ 62.949,82 gefactureerd. Diverse debiteuren hebben betaald op de zakelijke
rekening van de failliet. De curator heeft een aantal verschillen tussen hetgeen
open zou moeten staan (op basis van de eerste opgave) en de huidige
openstaande postenlijst geconstateerd en zal dit nader onderzoeken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

25-10-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In deze verslagperiode is gefactureerd en geïnventariseerd w elke vorderingen
op w elke debiteuren bestaan. De curator heeft terzake van de incasso van de
debiteurenvorderingen overleg gehad met de (vermeende) pandhouders.

25-10-2018
2

De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. In deze verslagperiode is een
bedrag ad € 1.664,50 ontvangen (verslag 3).

18-02-2019
3

In deze verslagperiode is een bedrag ad € 3.024,34 ontvangen (verslag 4).

07-06-2019
4

De curator zal bezien w elke bedragen nog geïncasseerd kunnen w orden
(verslag 5).

06-09-2019
5

De curator is in overleg met de laatste debiteur.

20-03-2020
7

De curator heeft inmiddels met de debiteur gesproken. In de administratie van
de debiteur staan creditregels w elke niet door de curator w orden herkend. De
debiteur zal zich intern beraden en de curator dienaangaande informeren
(verslag 9).

30-09-2020
9

De debiteur heeft niet kunnen herleiden w at de grondslag is van de in haar
administratie vermelde creditregels. Na overleg met de curator heeft zij
toegezegd de door haar erkende facturen van zow el voor als na datum
faillissement te betalen. Dit bedrag staat inmiddels bijgeschreven op de
boedelrekening. Na deze betaling zou er volgens de debiteurenadministratie
van de failliet nog een bedrag verschuldigd zijn door deze debiteur. De
betreffende debiteur heeft aangegeven deze (rest)vordering niet te erkennen.
Nu ook uit de administratie van de failliet niet duidelijk blijkt w aar dit verschil
op ziet, zal de curator in de komende verslagperiode in overleg treden met de
pandhouders (verslag 10).

15-01-2021
10

De curator heeft inmiddels de afrekening naar de pandhouders gestuurd en is
thans in afw achting van een reactie van de beide pandhouders. De curator zal
voorbereidingen treffen voor het afw ikkelen/omzetten van het faillissement
(verslag 11).

29-04-2021
11

De conceptafrekening is aan de pandhouders voorgelegd en akkoord
bevonden. Het de pandhouders toekomende bedrag groot € € 19.261,90 en €
92.078,55 is inmiddels overgemaakt (verslag 12).

29-07-2021
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De onderneming w erd niet gefinancierd door een bank, maar door Stichting
Qredits Microfinanciering Nederland (eerste pandhouder) en Sw ishfund

25-10-2018
2

Nederland B.V. (tw eede pandhouder) Stichting Qredits Microfinanciering
Nederland heeft een vordering van € 157.636,07. De hoogte van de vordering
van Sw ishfund Nederland B.V. bedraagt € 33.012,65.

5.2 Leasecontracten
De Stadsw eg heeft een tw eetal leaseauto’s. Dit betreft operational lease. De
leasecontracten zijn geïnventariseerd en zullen tezamen met de
(eigendoms)aanspraken van diverse partijen in overleg met de doorstarter
w orden afgew ikkeld.

04-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Stadsw eg heeft bij tw ee ondernemingen een lening afgesloten, w aarvoor
beide ondernemingen zekerheden hebben gevestigd op de voorraden,
inventaris en alle huidige en toekomstige vorderingen van de Stadsw eg. De
curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van de beide pandakten, althans de
vraag of en in hoeverre de vorderingen van de Stadsw eg zijn verpand.

04-07-2018
1

De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek af te
kunnen ronden.

25-10-2018
2

Het is de curator gebleken dat de beide pandhouders op diverse momenten
pandaktes hebben later registreren. Het is hierdoor niet eenvoudig vast te
stellen w elke debiteurenvorderingen aan w ie verpand zijn. In de komende
verslagperiode zal de curator daarom met de debiteuren hen in overleg treden
over de w ijze van afw ikkeling en verdeling van de geïncasseerde
debiteurenvorderingen (verslag 3).

18-02-2019
3

De curator heeft beide pandhouders een aantal voorstellen gedaan met
betrekking tot de mogelijke w ijze van afw ikkeling van de verpande
debiteurenvorderingen. Naar aanleiding hiervan hebben de beide pandhouders
ervoor gekozen om de incasso via de boedel blijft lopen tegen een
boedelbijdrage van 20% (ex btw ) van het geïncasseerde bedrag, w aarbij de
opbrengst na aftrek van de boedelbijdrage pro rata w ordt verdeeld tussen de
beide pandhouders. De curator zal daarom de rechter-commissaris vragen om
toestemming te verlenen voor de voormelde w ijze van afw ikkeling van de
incasso van de verpande debiteuren (verslag 4).

07-06-2019
4

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de voormelde w ijze
van afw ikkeling (verslag 5).

06-09-2019
5

De curator zal in overleg treden met de pandhouders en er kan een afrekening
w orden opgesteld conform de gemaakte afspraken met de beide pandhouders.
De curator verw acht dit punt in de komende verslagperiode te kunnen
afronden (verslag 10).

15-01-2021
10

De curator heeft inmiddels de afrekening naar de pandhouders gestuurd en is
thans in afw achting van een reactie van de beide pandhouders. De curator zal
voorbereidingen treffen voor het afw ikkelen/omzetten van het faillissement
(verslag 11).

29-04-2021
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5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Het is niet de verw achting dat de separatisten volledig kunnen w orden
ingelost.

04-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er w aren diverse partijen die eigendomsvoorbehoud hebben geclaimd. In
overleg met de doorstartende partij is het eigendomsvoorbehoud in deze
verslagperiode afgerond.

25-10-2018
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zodra het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de beide pandhouders is
afgerond, zal de curator (indien van toepassing) de separatisten benaderen
met betrekking tot een gepaste boedelbijdrage.

04-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek rechtsgeldigheid verpandingen.

04-07-2018
1

Afstemmen w ijze van afw ikkeling en verdeling van de geïncasseerde
debiteurenvorderingen (verslag 3).

18-02-2019
3

Zie hetgeen vermeld onder punt 5.3 (verslag 4).

07-06-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na het uitspreken van het faillissement heeft de curator de exploitatie
voortgezet om een doorstart te bew erkstelligen.

6.2 Financiële verslaglegging

04-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Op basis van een kort na het faillissement gemaakte prognose is het besluit
genomen om de activiteiten van de Stadsw eg voort te zetten. Op kasbasis zal
dit tot een positief resultaat voor de boedel leiden. De exploitatie is geëindigd
per 30 juni 2018. In het volgende verslag zal nader w orden ingegaan op de
financiële verslaglegging.

04-07-2018
1

Er is na datum faillissement voor een bedrag ad € 62.949,82 gefactureerd en
de betreffende vorderingen zullen in de komende verslagperiode w orden
geïncasseerd. Tot dusver zijn out of pocket kosten gemaakt ter grootte van €
7.145,00. De exploitatie zal in de komende verslagperiode w orden afgerond.

25-10-2018
2

Er is voor een bedrag ad € 7.203,15 aan exploitatiekosten gemaakt (verslag
3).

18-02-2019
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voortzetten w erkzaamheden.

04-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vanw ege de interesse van meerdere partijen in de overname van de
bedrijfsactiviteiten van de Stadsw eg, heeft de curator een
verkoopmemorandum opgesteld en deze toegezonden aan de gegadigden. De
verschillende gegadigden zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld een
indicatieve bieding uit te brengen. Naar aanleiding van de indicatieve bieding
van een van de geïnteresseerde partijen, Factor 5 B.V., is de curator in
onderhandeling getreden met Factor 5 B.V. Na gevoerde onderhandelingen is,
met instemming van de rechter-commissaris en de pandhouders,
overeenstemming bereikt tussen de curator en Factor 5 B.V. over de doorstart
van de Stadsw eg en de verkoop van de verschillende activa.

04-07-2018
1

De voortzetting van de w erkzaamheden door Factor 5 B.V. per 1 juli 2018 is
verder probleemloos verlopen (verslag 3).

18-02-2019
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 35.000,00

04-07-2018
1

Toelichting
De curator heeft de voorraden, inventaris en immateriële activa verkocht voor
een totale koopsom van € 35.000,00.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hetgeen vermeld onder punt 3 Activa.

04-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hetgeen hiervoor vermeld.

04-07-2018
1

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

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.125,89

25-10-2018
2

€ 88.335,74

06-09-2019
5

€ 88.435,74

15-01-2021
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 79.740,00

04-07-2018
1

€ 348.130,88

25-10-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 366,89

25-10-2018
2

€ 168.990,51

06-09-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.648,16

25-10-2018
2

€ 5.579,72

18-02-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

04-07-2018
1

31

25-10-2018
2

43

07-06-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 34.360,09

04-07-2018
1

€ 142.733,97

25-10-2018
2

€ 223.864,36

18-02-2019
3

€ 414.513,08

07-06-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

25-10-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
•
•
•
•
•
•

Onderzoek zekerheden/debiteuren;
afw ikkelen aanspraken derden;
(afronden) exploitatie;
onderzoek administratie;
inventariseren schulden;
diverse andere voorkomende w erkzaamheden.

04-07-2018
1

•
•
•
•

inventariseren schulden (tot einde faillissement);
beoordelen fiscale positie (komende verslagperiode);
verdeling boedelactief (komende verslagperiode);
in gang zetten afw ikkeling faillissement (komende verslagperiode).

29-07-2021
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator zal de afw ikkeling naar verw achting in de komende verslagperiode
in gang zetten (verslag 11).

29-04-2021
11

Alvorens tot afw ikkeling kan w orden overgegaan zal de curator de fiscale
positie bezien. Voorts zal de curator de bedragen die zijn ontvangen op de
faillissementsrekening van Stadsw eg Zorg op Maat V.O.F. en bestemd zijn voor
de faillissementen van de heer Douw es en mevrouw Ipema overboeken daar
de faillissementen apart zullen w orden afgew ikkeld (verslag 12).

29-07-2021
12

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Komende periode zal de afw ikkeling in gang w orden gezet (verslag 13).

Bijlagen
Bijlagen

08-11-2021
13

