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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting R.K. Ouderenzorg St. Franciscus

09-08-2019
1

Gegevens onderneming
Stichting R.K. Ouderenzorg St. Franciscus, tevens h.o.d.n. Huize “Sint
Franciscus”, gevestigd te Prins Bernhardlaan 56, 9641 LW Veendam, Kamer
van Koophandel nummer 41014369. Hierna te noemen: St. Franciscus

09-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Zorg verlenen aan ouderen in het kader van de W et langdurige zorg (hierna:
W LZ), Zorgverzekeringsw et en de W et maatschappelijke ondersteuning
(hierna: W MO).
De zorgactiviteiten vinden plaats in het pand aan de Prins Bernhardlaan 56 te
9641 LW te Veendam. Dit pand is eigendom van W oonzorg Nederland (hierna:
W ZN).
De zorg in het kader van de W LZ concentreert zich op de afdeling de
Regenboog. Daar w onen acht bew oners die intensieve zorg nodig hebben. Zij
huren hun appartement van St. Franciscus (onderhuur). De bew oners die
gebruik maken van zorg in het kader van ZVW of W MO huren hun appartement
rechtstreeks van W ZN en kopen de benodigde zorg in van St. Franciscus.
Volgens Kamer van Koophandel: SBI-code 87302 – Verzorgingshuizen en
Bejaardenhuizen.

09-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 756.263,80

€ -363.646,00

2017

€ 2.451.219,00

€ -433.731,00

€ 1.365.748,00

2018

€ 2.446.130,00

€ -542.331,00

€ 837.288,65

2016

€ 2.591.094,00

€ -519.651,00

€ 1.960.982,00

Toelichting financiële gegevens
Gegevens over 2018 (omzet ter zake bedrijfsopbrengsten): indicatief, niet
gecontroleerd.
Gegevens over 2018 ter zake w inst en verlies: indicatief, niet gecontroleerd.

09-08-2019
1

Gegevens over 2019 (omzet ter zake bedrijfsopbrengsten t/m periode 5):
indicatief, niet gecontroleerd.
Gegevens over 2019 ter zake w inst en verlies t/m periode 5: indicatief, niet
gecontroleerd.
Gegevens over 2018 ter zake balanstotaal: indicatief, niet gecontroleerd.
Gegevens over 2019 ter zake balanstotaal: niet van toepassing.

Gemiddeld aantal personeelsleden
72

Boedelsaldo

09-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 227.677,00

09-08-2019
1

€ 240.114,72

07-11-2019
2

€ 129.014,28

06-02-2020
3

€ 87.935,42

06-05-2020
4

€ 49.226,76

02-09-2020
5

€ 248.337,84

02-12-2020
6

€ 204.365,65

02-03-2021
7

€ 185.888,66

02-06-2021
8

€ 184.063,96

02-09-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-7-2019

09-08-2019
1

t/m
8-8-2019
van
9-8-2019

07-11-2019
2

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

06-02-2020
3

t/m
5-2-2020
van
6-2-2020

06-05-2020
4

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

02-09-2020
5

t/m
1-9-2020
van
2-9-2020

02-12-2020
6

t/m
1-12-2020
van
2-12-2020

02-03-2021
7

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021

02-06-2021
8

t/m
1-6-2021
van
2-6-2021
t/m
1-9-2021

Bestede uren

02-09-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

170 uur 5 min

2

189 uur 52 min

3

147 uur 30 min

4

121 uur 25 min

5

78 uur 28 min

6

140 uur 43 min

7

50 uur 28 min

8

10 uur 43 min

9

15 uur 54 min

totaal

925 uur 8 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslagperiode 1: 170 uur en 5 minuten.

09-08-2019
1
06-05-2020
4

Surséance: 107 uur en 0 minuten
Faillissement: 848 uur en 13 minuten

02-12-2020
6

Bestede uren totaal:
Surséance: 107 uur en 0 minuten
Faillissement: 898 uur en 31 minuten

02-03-2021
7

Bestede uren totaal:
Surséance: 107 uur en 0 minuten
Faillissement: 909 uur en 14 minuten

02-06-2021
8

Bestede uren totaal:
Surséance: 107 uur en 0 minuten
Faillissement: 925 uur en 08 minuten

02-09-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
St. Franciscus met als – interim - directeur/bestuurder mevrouw J.C.W . TeesinkMossou en een Raad van Toezicht met als voorzitter mevrouw H.M.M. Griepink
en tw ee leden, de heer F.J.M. van Leeuw arden en mevrouw M.H. Oosterw ijk.

1.2 Lopende procedures

09-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Procedure bij UW V afdeling Bezw aar en Beroep tegen beslissing loonsanctie
vanw ege onvoldoende re-integratie inspanningen.

09-08-2019
1

Met toestemming van de rechter-commissaris is het bezw aar ingetrokken.

07-11-2019
2

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke. Zullen na beëindiging activiteiten w orden opgezegd.

09-08-2019
1

De verzekeringen zijn beëindigd

07-11-2019
2

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders,
voorzien van uitloopdekking is evenw el geprolongeerd.

1.4 Huur
St. Franciscus beschikt niet over bedrijfslocaties in eigendom. Het
verzorgingshuis w erd gedeeltelijk gehuurd van W oonzorg Nederland. De
huurovereenkomst is bij brief van 31 juli 2019 met inachtneming van de
opzegtermijn van drie maanden opgezegd.

09-08-2019
1

De huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd per 30 september
2019.

07-11-2019
2

De curatoren hebben voorlopig nog w el (om niet) de beschikking over tw ee
afgesloten ruimtes voor het opslaan van documenten en van inventaris.
Afgelopen verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris
overgegaan tot verw ijdering van de in het verzorgingshuis aanw ezige dossiers
en overige AVG-gevoelige bescheiden. Er zijn dossiers voor opslag
overgebracht naar een extern archief en er zijn dossiers vernietigd w aarvoor
geen bew aarverplichting (meer) geldt. Daarnaast zijn er nog resterende IT
zaken geveild.

1.5 Oorzaak faillissement

06-02-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Op basis van gesprekken met de bestuurder en derden is een beeld gevormd
van de visie van deze betrokkenen op de oorzaken van het faillissement van
St. Franciscus. De ontvangen informatie in dit stadium is door de curator nog
niet op juistheid getoetst.
Overall kan voorlopig w orden geconcludeerd dat dat de stichting kampte met
een exploitatietekort van ongeveer € 50.000,00 per maand. Dit
exploitatietekort liep maandelijks verder op als gevolg van extra kosten en
teruglopende zorgopbrengsten.
In de maanden voor de verlening van de surseance van betaling (27 mei 2019)
zijn – tezamen met verhuurder W ZN – plannen ontw ikkeld om tot een betere
exploitatie van het huis te komen.
Voorafgaand aan het verzoek tot verlenen van surseance van betaling hebben
besprekingen plaatsgevonden om tot een overname te komen.
Van een zorgverzekeraar, met w ie St. Franciscus gecontracteerd heeft, w erd
op korte termijn een ‘materiële controle’ over 2018 verw acht. Naar verw achting
zou op basis van deze controle St. Franciscus een gecalculeerd bedrag van
circa € 300.000,00 aan die zorgverzekeraar terugbetaald moeten w orden.
Vanw ege de verlieslatende exploitatie en de verw achte vordering van de
zorgverzekeraar hebben de besprekingen met overnamekandidaten –
voorafgaand aan de surseance van betaling - tot niets geleid. Dit alles heeft
geleid tot de onvermijdelijke conclusie dat een faillissement onafw endbaar is.

09-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
72

09-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
80

09-08-2019
1

Toelichting
Circa 80.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-7-2019

72

totaal

72

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren personeelsgegevens;
Ontslagaanzegging personeel;
Bijeenkomst personeel/UW V;
Diverse contacten vanw ege vragen over achterstallige salarisaanspraken, het
verrichten van w erkzaamheden na de ontslagaanzeggingen en eerdere
ontslagname dan w el indiensttreding bij een van de ‘doorstarters’.

09-08-2019
1

De in verband met de loongarantieregeling relevante gegevens zijn aan UW V
verstrekt.

07-11-2019
2

De vordering van UW V moet nog w orden ingediend.

06-02-2020
3

UW V heeft haar vordering inmiddels ingediend (zie verder paragraaf 8
‘crediteuren’).

06-05-2020
4

De curator heeft vastgesteld dat de kosten van het beoordelen van de
vordering van het UW V, mede gelet op de omvang van de boedelvordering
van het UW V in verhouding tot het aanw ezige boedelactief, niet opw egen
tegen de baten.

02-09-2021
9

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken
aangetroffen.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afgerond.

09-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

IT zaken ter digitale veiling
ICT-apparatuur

Boedelbijdrage

€ 87,45
€ 3.751,00

Verkoop W oonzorg Nederland

€ 15.000,00

totaal

€ 18.838,45

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verkoopopbrengst: nog te realiseren.

09-08-2019
1

Boedelbijdrage: niet van toepassing.
De inventaris is grotendeels verkocht aan W oonzorg Nederland. ICTapparatuur is aan een andere partij verkocht. Voor beide transacties is de
toestemming van de rechter-commissaris verkregen.

07-11-2019
2

Overige IT zaken: opgave opbrengst volgt.

06-02-2020
3

Verkoop ICT-apparatuur; de koopsom is voldaan.

06-05-2020
4

Overige IT zaken; er zijn nog drie veilingen gew eest w aarbij de boedel een
kleine opbrengst heeft ontvangen van € 87,45 na verrekening van de
inbrengkosten w aaronder het opschonen van de computers.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

Nog te beoordelen in hoeverre sprake is van vorderingen van de
Belastingdienst, verkochte zaken betreffen (deels) bodemzaken.

06-05-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek en inventarisatie. Inventarisatie ook van zaken van derden.

09-08-2019
1

Verkoopinspanningen.

07-11-2019
2

Verkoopinspanningen in verband resterende IT zaken

06-02-2020
3

Op dit moment is er enkel een vordering van de Belastingdienst bekend inzake
verhuurdersheffing ad € 5.969. Verhuurdersheffing kw alificeert als een
rijksbelasting, w at betekent dat de Belastingdienst haar algemene voorrecht
ex artikel 21 IW geldend kan maken. Het bodemrecht ex artikel 22, lid 3 IW kan
niet w orden toegepast voor de verhuurdersheffing.

06-05-2020
4

Te zijner tijd zal bij de afw ikkeling van het faillissement rekening w orden
gehouden met het voorrecht van de Belastingdienst.

02-12-2020
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vorderingen op zorgverzekeraars en zorgkantoor uit hoofde van verleende
zorgactiviteiten, voor en tijdens surseance en faillissement, vordering op
opdrachtgever huishoudelijke hulp. Vorderingen op bew oners in het kader van
extra verleende diensten.

09-08-2019
1

Verkoopopbrengst: nader te bepalen.
Boedelbijdrage: niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en onderzoek.

09-08-2019
1

Door mevrouw J.W . Looijenga-Van Veen RA, als registeraccountant verbonden
aan het kantoor van de curator, zijn en w orden afrekeningen opgesteld ten
behoeve van zorgverzekeraars en zorgkantoren, opdrachtgever huishoudelijke
hulp en bew oners in het kader van extra verleende diensten. Met toestemming
van de rechter-commissaris maakt de curator daarbij gebruik van de diensten
van een voormalige interim manager van de gefailleerde rechtspersoon.

07-11-2019
2

Deze afrekeningen zijn noodzakelijk om (1) nog verrichte zorgverlening te
declareren, (2) om te voorkomen dat betaalde voorschotten vanw ege het
ontbreken van verantw oordingen w orden teruggevorderd, (3) voor het
opstellen van afrekeningen met cliënten ter zake bew onersactiviteiten en
servicekosten, en (4) het opstellen van de afrekening ter zake huishoudelijke

hulpverlening met De Nieuw e Zorg Thuis.
Met toestemming van de rechter-commissaris maakt curator tevens gebruik
van de diensten van de heer D. Prikar, als ICT-er verbonden aan het kantoor
van de curator. De heer Prikar heeft zorg gedragen voor verw ijdering van de
servers, eigendom van de gefailleerde Stichting en aanw ezig in Huize St
Franciscus in Veendam. Voordien is een zorgvuldige inventaris gemaakt van
w elke aansluitingen met de servers verbonden w aren, opdat de
gecontinueerde zorgverlening in Huize St. Franciscus niet in gevaar zou
w orden gebracht.
De w erkzaamheden door mevrouw Looijenga w orden voortgezet. Substantiële
bedragen zijn als gevolg van deze w erkzaamheden ontvangen op de
geblokkeerde bankrekening van de Stichting en de boedelrekening.

06-02-2020
3

De IT w erkzaamheden zijn inmiddels (nagenoeg) afgerond.
De w erkzaamheden door mevrouw Looijenga hebben afgelopen
verslagperiode er toe geleid dat een bedrag van € 206.003,00 zijnde de
afrekening van w erkzaamheden van de Stichting op basis van de W et
Langdurige Zorg, is ontvangen op de (geblokkeerde) bankrekening van de
Stichting. Tevens onderhield en onderhoudt zij contact met Menzis omtrent de
verificatie van de afrekening.

06-05-2020
4

De IT w erkzaamheden zijn afgerond.
Op 30 april 2020 heeft de curator een nacalculatie ingediend bij het
Zorgkantoor. Op 5 mei 2020 is de nacalculatie door het Zorgkantoor ingediend
bij de NZa. Op 31 juli 2020 is de beschikking door de NZa vastgesteld conform
de door de curator bij het Zorgkantoor ingediende nacalculatie. In onderzoek is
nog of het in de beschikking genoemde bedrag ook volledig door de Stichting is
ontvangen.

02-09-2020
5

Onderzoek is nog gaande (zie ook punt w erkzaamheden Voortzetten/doorstart
onderneming).

02-12-2020
6

Onderzoek is nog gaande.

02-03-2021
7

Idem.

02-06-2021
8

Afronding vindt plaats in de aankomende verslagperiode.

02-09-2021
9

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Bedrag van € 60.000,-- in depot, dat vrijvalt indien bloot eigendom van perceel
grond, oorspronkelijk in eeuw igdurende erfpacht door de stichting verkregen,
maar aan W ZN overgedragen, door de erfverpachter om niet aan W ZN w ordt
geleverd.

09-08-2019
1

Verkoopopbrengst: nader te bepalen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en onderzoek. De curator is aanw ezig gew eest bij overleg
tussen eigenares bloot eigendom/erfverpachtster en W ZN.

09-08-2019
1

De curator verw acht voor het einde van 2019 de beslissing van erfverpachtster
te vernemen.

07-11-2019
2

De curator heeft de beslissing niet vernomen. De curator zal contact met
erfverpachtster opnemen.

06-02-2020
3

De curator heeft op 14 april 2020 navraag gedaan bij de erfverpachtster
omtrent de besluitvorming. Hier is nog geen reactie op gekomen. De curator zal
de erfverpachtster nogmaals benaderen.

06-05-2020
4

De curator heeft inmiddels van de erfverpachtster bericht ontvangen dat zij in
beginsel geen nut of noodzaak ziet tot medew erking aan levering van het
bloot eigendom. Partijen zijn hieromtrent in overleg.

02-09-2020
5

Vanw ege de w ijze van besluitvorming binnen de organisatie van
erfverpachtster, heeft de curator W ZN verzocht de in de depotovereenkomst
genoemde termijn w aarbinnen de overdracht dient plaats te vinden, te
verlengen. W ZN heeft hiermee ingestemd. Erfverpachtster is – onder
voorw aarden – bereid tot medew erking aan de overdracht. Partijen zijn
hierover met elkaar in gesprek.

02-03-2021
7

Partijen zijn met elkaar in gesprek, de verw achting is dat in de komende
verslagperiode definitief overeenstemming w ordt bereikt.

02-06-2021
8

Er is overeenstemming bereikt tussen partijen. De notaris van W ZN heeft een
conceptakte opgesteld, en de erfverpachtster heeft enkele w ijzigingen
daarop voorgesteld. W ZN dient hierop nog haar akkoord te geven, w aarna
de akte kan w orden gepasseerd en het depotbedrag kan w orden
vrijgegeven.

02-09-2021
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Debiteuren van voor en na
surseance/faillissement: opgave volgt. De
debiteuren bestaan uit vorderingen op
zorgverzekeraars, zorgkantoor, opdrachtgever
W MO-zorgverleningen en cliënten/bew oners.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgt. Zie financieel verslag.

09-08-2019
1

Boedelbijdrage: niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en onderzoek.

09-08-2019
1

In verband met het declareren van het onderhanden w erk dient nog gebruik te
w orden gemaakt van bepaalde digitale systemen. Deze systemen w orden
operationeel gehouden.

07-11-2019
2

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn maatregelen genomen om te
w aarborgen dat de data uit de administratie, ook na het eindigen van de
betreffende licenties, toegankelijk blijven. Deze voortzetting gaat gepaard met
kosten voor de boedel die in het financiële verslag w orden verantw oord.
De digitale systemen w orden nog altijd operationeel gehouden, omdat de
inning van de declaraties uit hoofde van de Zvw en W LZ nog niet is afgerond.

06-02-2020
3

De digitale systemen zijn beëindigd per 1 juni 2020. Belangrijke gegevens zijn
uit de applicaties gehaald en digitaal opgeslagen ten kantore van curator.

02-09-2020
5

Afgerond.

02-12-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Creditsaldi bij banken; geen vorderingen van banken.

09-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

09-08-2019
1

Niet van toepassing.

07-11-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

09-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

09-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet aan de orde.

09-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet aan de orde.

09-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet aan de orde.

09-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en onderzoek. De creditsaldi zijn overgeboekt naar de
faillissementsrekening.

09-08-2019
1

De geblokkeerde rekening bij de bank w ordt nog enige tijd aangehouden in
verband met betalingen die (nog steeds) w orden ontvangen op genoemde
rekening.

07-11-2019
2

De rekening bij de Rabobank is opgeheven. Een creditbedrag ad € 113,13 is
nog ontvangen op de boedelrekening.

02-12-2020
6

De rekening bij de ABN AMRO is opgeheven. Een creditbedrag van
respectievelijk
€ 206.003,00 (zijnde betaling CAK voorschot IGR 2019) en een creditbedrag
van
€ 22.476,44 (zijnde betalingen in oktober 2019 gedaan door o.a. Zilveren Kruis
en FBTO inzake ZVW ) zijn ontvangen op de boedelrekening
Afgew ikkeld.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de stichting zijn na de verlening van de surseance van
betaling voortgezet.
Uit de gesprekken met de verschillende personen binnen St. Franciscus bleek
dat de liquiditeitspositie voldoende ruimte bood om de exploitatie voor te
zetten tot circa eind oktober 2019. Anderzijds ontstond als gevolg van het
vertrek van een aantal medew erkers het risico van discontinuïteit van de zorg
op korte termijn. Er is met meerdere zorgorganisaties gesproken over
voortzetting van de zorgverlening.
Ook na de intrekking van de surseance van betaling en na het uitspreken van
het faillissement zijn de activiteiten van de stichting voortgezet.

09-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Opgave volgt.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

09-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Dagelijks contact en overleg met bestuurder en overige functionarissen binnen
St. Franciscus;
Besprekingen met geïnteresseerde partijen;
Cliënten en personeel informeren over stand van zaken.

09-08-2019
1

Afrekening met W oonzorg Nederland.

07-11-2019
2

Idem.

06-02-2020
3

Naar het zich laat aanzien zal de afrekening met W oonzorg Nederland
aankomende verslagperiode kunnen w orden afgew ikkeld.

06-05-2020
4

Dit is nog niet geheel afgew ikkeld; de komende verslagperiode w ordt daarvoor
gebruikt.

02-09-2020
5

Afrekening met W oonzorg Nederland is nog niet afgew ikkeld. Er is door
W oonzorg Nederland een boedelvordering ingediend.

02-12-2020
6

Deze kw estie is nog niet geheel afgew ikkeld; dit zal plaatsvinden in de
komende verslagperiode.

02-03-2021
7

Een en ander is nog niet afgew ikkeld, dit zal in de komende verslagperiode
gebeuren.

02-06-2021
8

Definitieve afrekening zal aankomende verslagperiode door curator w orden
voorgelegd aan W oonzorg Nederland.

02-09-2021
9

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Ten tijde van de faillietverklaring resteerden nog tw ee geïnteresseerde
partijen. De ene partij had aangegeven de zorgverlening integraal op de
huidige locatie te w illen voortzetten maar diende nog w el onderzoek te doen
naar de haalbaarheid. De andere partij zag mogelijkheden voor voortzetting
van de activiteiten van St. Franciscus, maar niet voor alle cliënten op de huidige
locatie, en met name niet voor de cliënten die intensieve/langdurige zorg
behoeven met toezicht en/of zorg in nabijheid.

09-08-2019
1

De eerstgenoemde partij heeft vervolgens laten w eten de doorstart niet te
kunnen realiseren vanw ege de bij St. Franciscus bestaande problemen.
De andere partij, Zorggroep Meander, heeft curator de mogelijkheid geboden
om de zorgverlening grotendeels in Huize St. Franciscus en ten dele op hun
andere locaties te continueren. Het accepteren van deze mogelijkheid achtte
curator onder de geschetste omstandigheden onvermijdelijk en w enselijk.
De Nieuw e Zorg Thuis, opdrachtgeefster voor de W MO-zorgverlening van de
stichting bleek bereid die zorgverlening aan de cliënten van de stichting zelf ter
hand te nemen.
Meander en De Nieuw e Zorg Thuis hadden enige tijd nodig om in
samenw erking met medew erkers van St. Franciscus de doorstart te
effectueren. Onvermijdelijk bleek dat meerdere cliënten van St. Franciscus
geherhuisvest dienden te w orden.
De curator heeft vanw ege de toestand van de boedel aan betrokkenen laten
w eten de activiteiten van de stichting per 9 augustus (2019) te staken. Per die
datum zullen de activiteiten van de stichting door Meander, De Nieuw e Zorg
Thuis, dan w el andere door cliënten van de stichting gekozen zorgverleners
overgenomen moeten zijn.
De zorgactiviteiten van St. Franciscus zijn kort na 9 augustus 2019 volledig
gestaakt.

07-11-2019
2

6.5 Verantwoording
Volgt. De zorgverlening is tot 9 augustus voortgezet. Voor opbrengsten en
kosten: zie de (komende) financiële verslagen.

09-08-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

09-08-2019
1

Toelichting
De (overigens verlieslatende) zorgactiviteiten zijn grotendeels door Meander
en De nieuw e Zorg Thuis overgenomen. Hier is geen vergoeding voor betaald.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

09-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Besprekingen met overnamekandidaten, overleg belangrijkste
zorgverzekeraar/Zorgkantoor, overleg Raad van Toezicht, cliëntenraad,
vrijw illigers, vakbond, diverse contacten met mantelzorgers en leveranciers.

09-08-2019
1

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een ad-interim
zorgmanager ingehuurd, voor afronding van de zorgactiviteiten, voor het
gedurende een korte periode aansturen van de resterende zorgmedew erkers,
en voor de overdracht van de zorgactiviteiten naar de nieuw e zorgaanbieders.
Deze w erkzaamheden zijn afgerond.

07-11-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

09-08-2019
1

Geen bemerkingen.

02-03-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

09-08-2019
1

Geen bemerkingen.

02-03-2021
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De laatst gedeponeerde jaarrekening 2017 is opgesteld in overeenstemming
met de Regeling verslaggeving W TZI, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
RJ 655 en titel 9 BW 2.
Jaarrekening 2018 is niet opgemaakt en dus niet voor 1 juni (2019)
gedeponeerd bij het CIBG. Ex artikel 2:210 lid 8 BW is (voorlopig) ontheffing
gevraagd van de verplichting tot het opmaken, overleggen en vaststellen van
deze jaarrekening. Eveneens is uitstel verzocht voor de verplichting tot
deponering van de jaarrekening bij het CIBG.

09-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-08-2019
1

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar de oorzaken van
het faillissement. Daartoe is de digitale en papieren administratie
doorgenomen en heeft de curator van de RvT de notulen (met onderliggende
stukken) ontvangen. De curator heeft de (voormalige) bestuurder en RvT-leden
op de hoogte gebracht van zijn onderzoek en heeft hen laten w eten dat hij
hen op termijn zal uitnodigen voor een gesprek. Tevens heeft hij enkele nog
ontbrekende documenten bij hen opgevraagd. Daarnaast heeft de curator
oud-medew erkers (MT-leden) uitgenodigd voor een gesprek. Met die
gesprekken verw acht de curator een (nog) concreter beeld te krijgen van de
ontw ikkelingen die zich binnen St. Franciscus de afgelopen jaren hebben
voorgedaan. De gesprekken met deze oud-medew erkers zullen in februari
2020 plaatsvinden. Daarna kunnen de gesprekken met de bestuurders en RvTleden w orden gepland. De curator verw acht zijn onderzoek in de zomer van
2020 te kunnen afronden.

Toelichting
De gesprekken met de oud-medew erkers hebben inmiddels plaatsgevonden.
De curator heeft verslagen van deze gesprekken gemaakt en deze ter
goedkeuring voorgelegd aan de oud-medew erkers. De curator is nog in
afw achting van de goedkeuring van tw ee van de oud-medew erkers. Daarna
zal hij de bestuurders en RvT-leden benaderen. Zoals verw acht geven de
gesprekken de curator een (nog) concreter beeld van de ontw ikkelingen
binnen St. Franciscus in de jaren voorafgaand aan het faillissement.

Toelichting
De curator heeft eind augustus 2020 de RvT-leden benaderd voor een gesprek
over de resultaten van het onderzoek dat de curator heeft gedaan. Deze
gesprekken zullen in de komende verslagperiode plaatsvinden.

Toelichting
De gesprekken met de RvT-leden hebben in de voorgaande verslagperiode
plaatsgevonden. De curator heeft tevens een oud-bestuurder benaderd voor
een gesprek. Dit gesprek zal in de komende verslagperiode plaatsvinden,
w aarna de curator zijn onderzoek zal afronden.

Toelichting
De curator heeft gesproken met de oud-bestuurder, alsmede met de
bestuurder van een voormalig beoogd samenw erkingspartner van St.
Franciscus. Deze gesprekken hebben de curator tot de conclusie geleid dat niet
één oorzaak van het faillissement is aan te w ijzen, maar dat sprake is gew eest
van verschillende ontw ikkelingen binnen en buiten de organisatie van St.
Franciscus die gezamenlijk er toe hebben geleid dat het faillissement
onafw endbaar w as. De curator signaleert daarbij w elisw aar tekortkomingen in
het handelen van de leden van de RvT en de oud-bestuurder, maar zij ziet
geen grondslag voor hun aansprakelijkheid.
Niet vast is komen te staan dat, indien zij anders hadden gehandeld, het
faillissement te voorkomen w as gew eest. Het onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement is hiermee afgerond.

09-08-2019
1
06-02-2020
3

06-05-2020
4

02-09-2020
5

02-12-2020
6

02-03-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Nee

09-08-2019
1

Toelichting
Niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en onderzoek.

09-08-2019
1

Gesprekken gevoerd, verslaglegging opgesteld, rechtmatigheidsonderzoek
afgerond, betrokkenen geïnformeerd.

02-03-2021
7

Afgerond.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Volgt. Zie financiële verslag. Opgave UW V heeft nog te volgen.
€ 1.060,71

09-08-2019
1

06-02-2020
3

Toelichting
Zie financieel verslag. Opgave UW V heeft nog te volgen.

Toelichting
UW V heeft haar vordering ingediend. Beoordeling door curator heeft nog
plaats te vinden.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.
€ 264.778,10

06-05-2020
4

02-09-2020
5

02-12-2020
6

02-03-2021
7

02-06-2021
8

02-09-2021

Toelichting
Na beoordeling zijdens de curator is de vordering van het UW V geplaatst op
de lijst van boedelschulden.

9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

09-08-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
UW V heeft haar vordering ingediend. Beoordeling door curator heeft nog
plaats te vinden.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.
€ 16.353,03
Toelichting
Na beoordeling zijdens de curator is de vordering van het UW V geplaatst op
de lijst van preferente schulden.

8.4 Andere pref. crediteuren

09-08-2019
1

06-05-2020
4

02-09-2020
5

02-12-2020
6

02-03-2021
7

02-06-2021
8

02-09-2021
9

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Opgave volgt.

09-08-2019
1

€ 584,00

07-11-2019
2

€ 2.145,20

02-09-2021
9

Toelichting
Borgsommen: € 584,00
3:288 sub e BW ; € 1.505,05
138 W aterschapsw et: 56,15

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Uit de administratie blijkt: 6

09-08-2019
1

5

07-11-2019
2

9

06-02-2020
3

7

06-05-2020
4

8

02-09-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Uit de administratie blijkt: circa € 15.000,00.
€ 64.284,21

09-08-2019
1

07-11-2019
2

Toelichting
Schadeclaim van cliënten die als gevolg van het faillissement genoodzaakt
w aren te verhuizen zijn door de Stichting Vrienden van HSF voldaan, als gevolg
w aarvan deze stichting in die vorderingen is gesubrogeerd.
€ 106.431,25

06-02-2020
3

€ 104.996,51

06-05-2020
4

€ 107.246,51

02-09-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nader te bepalen.

09-08-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en onderzoek.

09-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
UW V.

09-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Loonsanctie vanw ege onvoldoende re-integratie inspanningen.

09-08-2019
1

9.3 Stand procedures
De stichting voor aanvulling van gronden van bezw aar.

09-08-2019
1

Het bezw aar is ingetrokken.

07-11-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestudering van de stukken, juridisch onderzoek, kosten/baten analyse.

09-08-2019
1

Afgerond.

07-11-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
• Afw ikkeling overdracht/doorstart zorgactiviteiten
• Afw ikkeling aanspraken w erknemers
• Verantw oording, declareren en incasseren vergoedingen ter zake verrichte

09-08-2019
1

zorgactiviteiten
• Incasso overige vorderingen
• Inventarisatie crediteuren, boedel, preferent en concurrent
• Verkoop inventaris
• Afw ikkeling depotbedrag erfpachtkw estie
• Beslissing voortzetting procedure UW V
• Beoordeling rechtmatigheid
• en voorts het gebruikelijke.
• Afw ikkeling aanspraken w erknemers
• Verantw oording, declareren en incasseren vergoedingen ter zake verrichte
zorgactiviteiten
• Incasso overige vorderingen
• Inventarisatie crediteuren, boedel, preferent en concurrent
• Afw ikkeling depotbedrag erfpachtkw estie
• Beoordeling rechtmatigheid
• en voorts het gebruikelijke.

07-11-2019
2

Idem.

06-02-2020
3

• Afw ikkeling aanspraken w erknemers
• Verantw oording, declareren en incasseren vergoedingen ter zake verrichte
zorgactiviteiten
• Afw ikkelen financiële verhoudingen met W ZN
• Incasso overige vorderingen
• Inventarisatie crediteuren, boedel, preferent en concurrent
• Afw ikkeling depotbedrag erfpachtkw estie
• Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
• en voorts het gebruikelijke.

06-05-2020
4

•
•
•
•
•
•

Afw ikkelen financiële verhoudingen met W ZN
Beoordeling vordering UW V
Afw ikkeling depotbedrag erfpachtkw estie
Incasso overige vorderingen
Beoordeling beschikking NZa
Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement

02-09-2020
5

•
•
•
•
•

Afw ikkelen financiële verhoudingen met W ZN
Beoordeling vordering UW V
Afw ikkeling depotbedrag erfpachtkw estie
Beoordeling beschikking NZa
Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement

02-12-2020
6

•
•
•
•

Afw ikkelen financiële verhoudingen met W ZN
Beoordeling vordering UW V
Afw ikkeling depotbedrag erfpachtkw estie
Beoordeling beschikking NZa

02-03-2021
7

Idem.

02-06-2021
8

•
•
•
•
•

02-09-2021
9

Afw ikkeling depotbedrag erfpachtkw estie
Beoordeling beschikking NZa (afrondende fase)
Beoordeling ontvangst bedragen W LZ en ZVW (afrondende fase)
Beoordeling berekening VGZ 2016 (afrondende fase)
Afronden afrekening W oonzorg Nederland.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2021

02-09-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

09-08-2019
1

In verband met het vertrek van mr. W .A. Entzinger is bij beschikking van 10
augustus 2020 mr. M.P. W aninge tot opvolgend curator benoemd.

02-09-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

