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Gegevens onderneming: Zorghuisdeurne  Zorg B.V. 
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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   6 Datum: 15 augustus  2018 

 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

ZORGHUISDEURNE ZORG B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te 5753 AC Deurne aan de Vlierdenseweg 

no. 109a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Brabant onder nummer 58393412, hierna ook te noemen: 

“Zorghuisdeurne Zorg”. 

  

Faillissementsnummer F. 01/16/55 

Datum uitspraak 29 januari 2016 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. S.J.O. de Vries 

  

Activiteiten onderneming Volgens de bedrijfsomschrijving uit het Handelsregister: “Het 

leveren van thuiszorgdiensten ten behoeve van ouderen en 

zieken.”  Volgens het Handelsregister hield haar 

zustervennootschap Zorghuisdeurne Facilitair B.V. zich bezig 

met : “Het faciliteren van voorzieningen in de meeste ruime 

zin van het woord van thuiszorgdiensten ten behoeve van 

ouderen en zieken.”   

 

Feitelijk was er sprake van één onderneming, die was 

ondergebracht in twee juridische entiteiten, Zorghuisdeurne 

Facilitair B.V. en Zorghuisdeurne Zorg B.V. 

 

Feitelijk was met het faillissement van Zorghuisdeurne 

Facilitair B.V.  ook het faillissement van Zorghuisdeurne Zorg 

B.V. gegeven. Hoewel de curator van Zorghuisdeurne 

Facilitair B.V. – mede op basis van de hem bekende cijfers 

van Zorghuisdeurne Zorg B.V. – vrij snel na het faillissement 

van Zorghuisdeurne Facilitair B.V. de aandeelhouders/directie 

van Zorghuisdeurne Zorg B.V. op haar verplichting tot het 

aanvragen van het faillissement gewezen had, vroeg zij het 

faillissement van Zorghuisdeurne Zorg B.V. pas aan op 27 

januari 2016.  

Omzetgegevens Uit de beschikbare administratie blijken de volgende 

omzetgegevens: 

2016 : € 125.319,49 

2015 : € 1.707.749,- 
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2014 : € 1.314.046,- 

2013 : € 277.340,- 

Personeel gemiddeld aantal 47 werknemers.  

  

Boedelrekening NL88 RABO 0106 5902 19 (Rabobank) 

Actief per verslagdatum Verslag 3: 

€ 79.440,68 

 

Verslag 4: 

€ 71.656,05 

 

Verslag 5: 

€ 72.079,80 

 

Verslag 6: 

€ 62.781,82 

Verslagperiode Verslag 3: 

29 juni 2016 t/m 31 januari 2017 

 

Verslag 4: 

1 februari 2017 t/m 31 augustus 2017 

 

Verslag 5: 

1 september 2017 – 31 december 2017 

 

Verslag 6: 

1 januari 2018 – 31 juli 2018 

Bestede uren in verslagperiode Verslag 3: 

25,08 uur 

 

Verslag 4: 

22,41 uur 

 

Verslag 5: 

4 Uur 

 

Verslag 6: 

30,17 uur 

 

Bestede uren Totaal Verslag 3: 

132,07 uur 

 

Verslag 4: 

154,48 uur 
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Verslag 5: 

158,5 uur 

 

Verslag 6: 

188,67 uur 

 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Oprichting van de vennootschap 

Zorghuisdeurne Zorg is bij notariële akte d.d. 5 juli 2013 

opgericht.  

 

Aandeelhouders 

Bij de oprichting zijn 450 aandelen uitgegeven met een 

nominale waarde van € 1,- per aandeel. Bij de oprichting 

verkregen Gannet Beheer B.V., Sadex Beheer B.V. en 

Mikada Beheer B.V. ieder 150 (1/3 deel) aandelen.  

 

Bij akte d.d. 19 december 2013 zijn de aandelen 

overgedragen aan, de alsdan opgerichte vennootschap, 

Zorghuisgroep B.V.; sinds dat moment is Zorghuisgroep 

B.V. enig aandeelhouder van Zorghuisdeurne Zorg. De 

structuur is thans schematisch als volgt: 

 

J.E. van Roekel   C.A.M. Beelen-Peters 

  
 100% 

   
 100% 

 
  

   
  

 

Gannet Beheer B.V.   Mikada Beheer B.V. 

  
50%          50& 

  
  

   

  Zorghuisgroep B.V.   

    

 
        

 
 100% 

   
  100% 

Zorghuisdeurne 
Facilitair B.V. 

  Zorghuisdeurne 
Zorg B.V.  

  
 

Van de groep van vennootschappen verkeert 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V. sinds 22 december 2015 in 

staat van faillissement (kenmerk: F. 01/15/764). Sinds 29 

januari 2016 verkeert Zorghuisdeurne Zorg B.V. in staat 

van faillissement.  
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Op 19 december 2013 heeft Zorghuisgroep B.V. ook 

Zorghuistienray Zorg B.V. en Zorghuistienray Facilitair B.V. 

opgericht. De aandelen in die vennootschappen zijn op 16 

oktober 2015 overgedragen aan Sadex Beheer B.V. bij 

gelegenheid waarvan Sadex Beheer B.V. als aandeelhouder 

en bestuurder van Zorghuisgroep B.V. is teruggetreden. 

 

Bestuurders 

Bij de oprichting van Zorghuisdeurne Facilitair zijn een 3-tal 

bestuurders benoemd, te weten: 

 

1. Mikada Beheer B.V., de persoonlijke holding van 

mevrouw C.A.M. Beelen-Peters; 

2. Gannet Beheer B.V., de persoonlijke holding van de 

heer J.E. van Roekel; 

3. Sadex Beheer B.V., de persoonlijke holding van 

mevrouw S. Xhofleer-Peters.  

 

Op 16 oktober 2015 is Sadex Beheer B.V. als bestuurder 

gedefungeerd. Vanaf dat moment zijn Mikada Beheer B.V. 

en Gannet Beheer B.V. de enige bestuurders. Volgens het 

handelsregister zijn zij gezamenlijk bevoegd.   

1.2 Winst en verlies Uit de beschikbare administratie blijken de volgende 

gegevens: 

2013: €  64.160,31 

2014: € 362.238,33 

2015: € 283.881,81  

 

De totale winst (voor o.a. afschrijving en excl. 

managementvergoeding) bedroeg over de 3 genoemde 

jaren € 710.279. 

Het totale verlies over deze periode bij Zorghuisdeurne 

Facilitair B.V. bedroeg ongeveer € 2.500.000,-, zodat het 

geconsolideerde ondernemingsverlies over deze 3 

aanvangsjaren ongeveer € 1.750.000,- bedroeg. 

Dit verlies is voor een groot deel, ruim € 800.000,- 

“gefinancierd” door de Belastingdienst, dit omdat de 

loonbelasting vanaf augustus 2014 in de beide 

vennootschappen niet meer betaald is. 

1.3  Balanstotaal Zorghuisdeurne Zorg B.V. heeft nog geen jaarrekening 

opgemaakt. Uit de beschikbare administratie blijken de 

volgende balanstotalen: 

2015: € 1.454.285,- 
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2014: € 891.387,- 

2013: € 246.560,- 

1.4 Lopende procedures Bij het uitspreken van het faillissement van Zorghuisdeurne 

Facilitair B.V. was een procedure bij de rechtbank Oost-

Brabant (sector Kanton) aanhangig tussen Stichting 

Willibrord als eiser en Zorghuisdeurne Facilitair B.V.  als 

gedaagde. Stichting Willibrord vorderde, kort gezegd, in 

kort geding de ontruiming van het door Zorghuisdeurne 

Facilitair B.V. gehuurde gebouw aan de Vlierdenseweg no. 

109a. Stichting Willibrord legde daaraan ten grondslag dat 

een huurachterstand bestaat van 18 maanden (€ 337.500,- 

waarop een betaling ad. € 100.000,- in mindering strekt). 

De dagvaarding is op 9 december 2015 betekend bij 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V. en de mondelinge 

behandeling zou op 23 december 2015 plaatsvinden. In 

overleg tussen de curator en de raadsman van Stichting 

Willibrord is het kort geding ingetrokken. Uit onderzoek 

blijkt dat de directie op 18 december 2015 besloten had om 

het faillissement van Zorghuisdeurne Facilitair B.V. aan te 

vragen zodat het op deze datum voor haar ook bekend was 

althans bekend kon zijn dat uiteindelijk Zorghuisdeurne 

Zorg B.V. zou failleren. Zorghuisdeurne Zorg B.V. had geen 

huurrelatie met de Stichting Willibrord en verbleef per saldo 

zonder recht en/of titel in de door Zorghuisdeurne Facilitair 

B.V. gehuurde gebouwen. 

Zorghuisdeurne Zorg B.V. was door het pensioenfonds 

gedagvaard voor de betaling van achterstallige 

pensioenpremies. Volgens de administratie diende aan het 

Pensioenfonds nog € 145.887,20 betaald te worden 

(verschuldigde pensioenpremies vanaf eind 2014).  

1.5  Verzekeringen Zorghuisdeurne Zorg B.V. had bij Interpolis de volgende 

verzekeringen afgesloten: 

 

1. Bedrijvencompactpolis. Premie ad € 925,26 betaald op 

09-12-2015. Premietijdvak: 01-12-2015 / 01-03-2016. 

2. Ongevallenverzekering. Premie ad € 171,86 betaald op 

26-10-2015. Premietijdvak: 02-10-2015 / 02-10-2016 

 

De curator heeft de verzekeringen opgezegd en inmiddels 

zogenaamde restitutienota’s ontvangen.  

 

Verslag 5: 

Omdat er een premieachterstand bestond, heeft er geen 

restitutie aan de boedel plaats gevonden. 
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1.6 Huur Huur hoofdgebouw en missiehuis Willibrordhaeghe 

Stichting Willibrord is eigenaar van complex 

Willibrordhaeghe te Deurne Dit voormalige klooster was 

sinds 2004 als conferentiehotel in gebruik. Het complex 

bestaat onder meer uit het hoofdgebouw (het oude 

klooster) en een kleiner bijgebouw (het zogenaamde 

missiehuis). Met ingang van 1 september 2013 huurt 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V. het missiehuis. Het 

missiehuis biedt ca. 20 wooneenheden voor zorg. In 2014 

heeft Zorghuisdeurne Facilitair B.V. interesse getoond om 

ook het hoofdgebouw te betrekken. Partijen zijn daarover in 

onderhandeling getreden. In dat kader is op 1 mei 2014 

tussen de verhuurder en Zorghuisdeurne Facilitair B.V. een 

intentieovereenkomst gesloten. Vanaf 1 juli 2014 is ook het 

hoofdgebouw –op basis van de intentieovereenkomst- in 

gebruik genomen. Volgens de intentieovereenkomst zou 

nog een overkoepelende huurovereenkomst (voor het 

hoofdgebouw en het missiehuis) volgens het ROZ-model 

worden opgemaakt, maar zover is het nooit gekomen.  

 

In de door Zorghuisdeurne Facilitair B.V. gehuurde 

gebouwen verbleef ook Zorghuisdeurne Zorg B.V., dit 

zonder recht of titel. Zorghuisdeurne Zorg B.V. was in de 

relatie met de verhuurder geen contractspartij. De 

verhuurder was naar eigen zeggen van het bestaan van 

Zorghuisdeurne Zorg B.V. niet op de hoogte. 

 

Tussen Stichting Willibrord en Zorghuisdeurne Facilitair B.V. 

is nadien een conflict ontstaan. Kort gezegd zag dat conflict 

op het volgende. Volgens de gemeente Deurne voldeden 

het hoofdgebouw en het missiehuis niet aan de 

brandveiligheidsvoorschriften. Partijen konden geen 

overeenstemming bereiken over de vraag wie de kosten 

diende te dragen om alsnog aan voormelde voorschriften te 

voldoen. Stichting Willibrord heeft in dit kader op het 

volgende gewezen: 

1. op grond van art. 2.3 van de algemene bepalingen dient 

de huurder het gehuurde voor het aangaan van de 

huurovereenkomst grondig te (doen) inspecteren en na 

te gaan of het gehuurde geschikt is, of door of vanwege 

de huurder geschikt kan worden gemaakt, voor de 

overeengekomen bestemming die de huurder daaraan 

wil geven; 

2. uit artikel 4.3 – 4.5 van de algemene bepalingen volgt 
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dat, indien bij aanvang van de huurovereenkomst of op 

een later tijdstip vanwege overheidsvoorschriften 

aanpassingen aan het gehuurde nodig zijn in verband 

met de door de huurder beoogde bestemming, de 

huurder die wijzigingen of voorzieningen op zijn kosten 

dient uit te voeren.  

 

Na het uitspreken van het faillissement van 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V. heeft Stichting Willibrord de 

huurovereenkomsten opgezegd en ook Zorghuisdeurne 

Zorg B.V. gesommeerd om haar panden te verlaten. 

 

Hospitality-overeenkomst 

Tussen Zorghuisdeurne Facilitair B.V. en de bewoners is 

een zogenaamde “Hospitality-overeenkomst” gesloten. Op 

grond van deze overeenkomst krijgt de bewoner de 

beschikking over een kamerappartement binnen het 

zorgcomplex. Volgens de overeenkomst eindigt deze 

automatisch ingeval van (onder meer) het faillissement 

van Zorghuisdeurne Facilitair B.V.. De curator heeft de 

bewoners hieromtrent geïnformeerd.  

 

Zorg-overeenkomst: 

Tussen Zorghuisdeurne Zorg B.V. en de bewoners is een 

zogenaamde “Zorg-overeenkomst” gesloten. Op grond van 

deze overeenkomst wordt de bewoner binnen het 

zorgcomplex verzorgd. Volgens de overeenkomst eindigt 

deze automatisch ingeval van (onder meer) het 

faillissement van Zorghuisdeurne Zorg B.V.  

 

De beëindiging van één van de twee overeenkomsten 

(feitelijk het uitspreken van het faillissement van één van 

de twee vennootschappen) leidt automatisch tot een 

onmiddellijk einde van de andere overeenkomst.  

 

De zorgovereenkomsten werden dus op 22 december 2015 

van rechtswege beëindigd c.q. ontbonden.  

1.7  Oorzaak faillissement Met het “Zorghuisdeurne” werd beoogd een combinatie van 

wonen en zorg aan te bieden. Juridisch werd dit zo 

vormgegeven dat Zorghuisdeurne Facilitair B.V. het 

onderdeel “wonen” (waaronder de:  kamer, bijbehorende 

faciliteiten, eten/drinken) aanbod, terwijl de “zorg” werd 

verleend door Zorghuidsdeurne Zorg B.V. Aldus werden met 

een bewoner twee overeenkomsten gesloten, namelijk een 
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Hospitality-overeenkomst en een Zorgovereenkomst. De 

vergoeding in het kader van de Hospitality-overeenkomst 

diende rechtstreeks door de betreffende bewoner aan 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V. te worden betaald, terwijl de 

zorg (grotendeels) vanuit het persoonsgebonden budget 

(PGB) van de bewoners wordt voldaan.  

 

Het onderscheid tussen facilitair en zorg heeft ook tot 

gevolg gehad dat:  

1. de huurovereenkomst voor de gebouwen is gesloten 

met Zorghuisdeurne Facilitair,  

2. al het niet verplegend personeel (32 stuks) in dienst is 

van Zorghuisdeurne Facilitair  

3. alle contracten/verplichtingen anders dan zorg gesloten 

zijn door Zorghuisdeurne Facilitair.  

4. het verzorgend personeel (48 stuks) in dienst is van 

Zorghuisdeurne Zorg B.V. 

5. de contracten/verplichtingen in verband met de Zorg 

werden afgesloten door Zorghuisdeurne Zorg B.V. 

 

Volgens het bestuur is de splitsing in 2 vennootschappen 

met name ingegeven door de verschillende CAO’s (horeca 

ten opzichte van zorg) en om de omzetbelasting ten 

aanzien van de facilitaire zaken in vooraftrek te kunnen 

nemen.  

 

Bij het uitspreken van het faillissement van Zorghuisdeurne 

Facilitair B.V. waren er ca. 40 bewoners (verdeeld over het 

missiehuis en het hoofdgebouw); een deel van deze 

bewoners (ongeveer 9 personen) werd slechts vanuit 

Zorghuisdeurne Zorg B.V. ( de niet gefailleerde 

vennootschap) zogenaamde dagopvang aangeboden.  

 

Uiteindelijk is er kort na het uitspreken van het faillissement 

van Zorghuisdeurne Zorg B.V. een “doorstart” gerealiseerd. 

Ongeveer 25 van de 32 vaste bewoners zijn gebleven en 

verblijven thans allemaal in het Missiehuis, terwijl de 

doorstarter de dagopvang blijft aanbieden aan hen die 

daarvoor ook gebruik maakten. 

 

Daar waar bij de gefailleerde vennootschappen in totaal 

ongeveer 80 mensen werkzaam waren, zijn er thans bij de 

doorstarter ten behoeve van de bewoners in het Missiehuis 

ongeveer 20 mensen werkzaam. Evident is dat de huidige 
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bewoners na de doorstart ( van de doorstarter) “minder 

aandacht” zullen ontvangen, dan hetgeen zij gewend waren 

bij de gefailleerde vennootschappen.  

 

In de notulen van 27 januari 2016 waarbij tot het eigen 

faillissement van Zorghuisdeurne Zorg B.V. wordt besloten, 

is o.a. opgenomen: 

 

“als gevolg van het faillissement van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V., uitgesproken op 22 

december 2015, is de huurovereenkomst van de 

bedrijfsgebouwen door de verhuurder opgezegd. De curator 

van Zorghuisdeurne Facilitair B.V. heeft daarop de 

huurcontracten met de bewoners opgezegd. Gelet op het 

feit dat daarmee ook de zorgcontracten zijn beëindigd en er 

tussentijds geen nieuwe huisvesting is gevonden, is de 

vennootschap genoodzaakt haar activiteiten te staken”. 

 

Het geen in deze notulen staat is niet correct. De 

zogenaamde. Hospality-overeenkomsten en zorg-

overeenkomsten eindigden vanwege het faillissement van 

de eerste vennootschap van rechtswege, zonder dat 

daartoe een nadere rechtshandeling van de curator voor 

nodig was. 

 

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van 

de faillissementen.  

 

Verslag 2: 

 

De curator heeft het huidige bestuur alsmede de voormalige 

bestuurster aansprakelijk gesteld ter zake wanbeleid. De 

curator is van mening dat het bestuur wanbeleid heeft 

gepleegd, welke vermoed wordt de oorzaak te zijn van het 

faillissement. 

 

Verslag 5: 

Zie verder onder “procedures”. 

 Werkzaamheden Veiligstellen administratie. Quick scan van relevante 

financiële en organisatorische documenten/informatie. 

Overleg met bewoners, de gemeente Deurne en CZ 

Zorgkantoor.  
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2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

48 werknemers.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Ca. 48 werknemers.    

2.3 Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de Rechter-Commissaris zijn de 

arbeidsovereenkomsten bij brief d.d. 2 februari 2016 

opgezegd. 

 Werkzaamheden Overleg met het personeel en het UWV. Daar waar nodig 

zijn nog vragen van personeelsleden beantwoord.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Volgens de verhuurder is de inventaris (meubilair, keuken) 

van het hoofdgebouw haar eigendom. Daarnaast zorgden 

de bewoners voor de inrichting van hun eigen kamers.  

Daar waar Zorghuisdeurne Facilitair B.V. nog enkele 

goederen in eigendom had, geeft de administratie van 

Zorghuisdeurne Zorg B.V. niet de indruk dat zij enig goed in 

eigendom had. 

3.6 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 4: 

Niet van toepassing.  

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing , wel heeft de Ontvanger van de 

Belastingdienst op 8 december 2015 zgn. bodembeslag 

gelegd op de bodemzaken. 

  Werkzaamheden Onderzoek administratie.   

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Voorraad 

Niet van toepassing. 

 

Onderhanden werk 
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De over de maand januari 2016 verleende zorg / diensten, 

zijn na het uitspreken van het faillissement aan de 

bewoners gefactureerd.   

3.10 Verkoopopbrengst Onderhanden, uitgedeclareerde werk wordt verder 

verantwoord onder het kopje “debiteuren”.  

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden In samenwerking met de boekhouder factureren van de 

verleende diensten.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Kasgeld € 378,80 

3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.   

 werkzaamheden Kasgelden zijn in ontvangst genomen. Bankafschriften zijn 

ontvangen.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Debiteuren 

€ 207.529,68 (inclusief de na datum faillissement nog 

verzonden facturen) 

 

Intercompany-vorderingen en schulden (volgens balans 

uitgedraaid op 23 december 2015) 

Zorghuisgroep B.V. : € 195.980,90 (schuld) 

Mikada Beheer B.V.: € 148.667,29 (vordering) 

Gannet Beheer B.V.: € 98.889,10 (vordering) 

Sadex Beheer B.V.: € 11.576,96 (vordering) 

 

Op 29 januari 2016 (na het uitspreken van het 

faillissement)  laat de administratie c.q. laten deze posten 

de volgende standen zien: 

Zorghuisgroep B.V. : € 108.130,70  (vordering) 

Mikada Beheer B.V.: € 3.878,42 (schuld) 

Gannet Beheer B.V.: € 26.575,85  (schuld) 

Sadex Beheer B.V.: € 11.576,96 (vordering) 

 

De wijzigingen die in de boekhouding kort voor faillissement 

van Zorghuisdeurne Zorg B.V. zijn aangebracht, zullen 

onderzocht worden. Daar waar Mikada Beheer B.V. en 

Gannet Beheer B.V. substantiële schulden aan 

Zorghuisdeurne Zorg B.V. hadden, lijken zij nu van 

laatstgenoemde vennootschap gelden te vorderen te 

hebben.  
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4.2 Opbrengst tot heden Verslag 3: 

€ 91.666,23 (inclusief hetgeen via de Bank van curanda is 

ontvangen) 

 

Verslag 5: 

€ 100.006,56 (inclusief hetgeen via de Bank van curanda is 

ontvangen) 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.   

 Werkzaamheden De facturen over de maand januari 2016 zijn verzonden. 

Om haar moverende redenen heeft de Sociale 

Verzekeringsbank op enig moment haar betalingen aan 

Zorghuisdeurne Zorg B.V. opgeschort waarna zij – na het 

faillissement van Zorghuisdeurne Zorg BV - de betalingen 

aan de boedel/curator heeft gedaan.   

 

Verslag 2: 

 

Met een crediteur van de Zorghuisgroep B.V. heeft overleg 

plaats gevonden. Deze crediteur heeft meerdere leningen 

beschikbaar gesteld aan de Zorghuisgroep B.V., met dien 

verstande dat de gelden voor de ene helft werden voldaan 

op de rekening van Zorghuisdeurne Zorg B.V. en voor de 

andere helft werden voldaan op de rekening van 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V. De desbetreffende 

financierder stelde zich op het standpunt dat hem een 

pandrecht toekwam op de debiteuren (zorggelden) van 

curanda, waartoe hij ook de Sociale Verzekeringsbank (als 

betaler van de P.G.B.’s)  had benaderd. De curator heeft 

het pretense pandrecht betwist met als meest 

verstrekkende verweer dat P.G.B.’s zich niet laten 

verpanden door een zorgaanbieder. 

 

Verslag 3: 

 

De debiteuren die nog niet hebben betaald zijn tijdens de 

verslag periode nogmaals benaderd. Ook is heeft de 

advocaat van Zorghuisdeurne Zorg B.V. desverzocht 

rekening en verantwoording aan de curator afgelegd ter 

zake de voorafgaand aan het faillissement gefactureerde 

bedragen, waarna door hem € 3.000,- aan de boedel werd 

gerestitueerd. Een aantal debiteuren hebben betalingen aan 

de boedel verricht over de zgn. zorgperiode vanaf 1 februari 

2016. Omdat de activiteiten met ingang van 1 februari 

2016 door Samen Verder B.V. waren overgenomen, zijn 
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deze betalingen als onverschuldigde betalingen aan de 

respectievelijke debiteuren gerestitueerd. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Er is geen sprake van een bancaire financiering.   De 

debetstand wordt onder meer veroorzaakt door enkele 

storneringen die hebben plaats gevonden. 

 

Verslag 2: 

 

Een particulier heeft een substantieel bedrag te vorderen 

van de moedervennootschap van curanda, zulks uit hoofde 

van ter lening verstrekte gelden. 

5.2 Leasecontracten Voor zover bekend geen. 

5.3 Beschrijving zekerheden Een crediteur die substantiële bedragen aan Zorghuisgroep 

B.V. heeft verstrekt pretendeert pandrechten te hebben op 

de vorderingen van Zorghuisdeurne Zorg B.V.; de 

zogenaamde pandakte is op 16 oktober 2015 geregistreerd 

bij de Belastingdienst. De curator verricht onderzoek naar 

de pretense verpanding.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft de geldigheid van het pandrecht van deze 

crediteur betwist, met welk standpunt deze crediteur zich 

inmiddels kan verenigen. 

 

5.4 Separistenpositie Hoewel de hiervoor genoemde crediteur recht van pand op 

de debiteuren pretendeert te hebben, betwist de curator 

daarvan de geldigheid vooralsnog. 

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.  

5.7 Reclamerechten (Nog) niet van toepassing. 

 

Verslag 4: 

Niet van toepassing.  

5.8 Retentierechten (Nog) niet van toepassing. 

 

Verslag 4: 

Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. 

Correspondentie Rabobank in verband met banksaldo.  
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Verslag 2: 

 

Met de crediteur die pandrecht pretendeerde te hebben (en 

diens advocaat) is overleg gevoerd. De curator heeft 

uiteindelijk het pretense pandrecht betwist. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Bij het uitspreken van het faillissement van Zorghuisdeurne 

Facilitair B.V. zag de curator zich met het volgende zaken 

geconfronteerd: 

 

1. Het zorgcomplex werd bewoond door ca. 40 bewoners 

(personen die –intensieve- zorg nodig hebben). Het gaat 

om een kwetsbare groep personen.  

2. De situatie dat de gefailleerde enkel de facilitaire zaken 

verzorgde en de inkomsten in dat kader niet in 

verhouding stonden tot de kosten (kort gezegd: de 

kosten waren het dubbele van de omzet). De zorg, en 

daarmee het leeuwendeel van de opbrengsten via de 

PGB’s, via Zorghuisdeurne Zorg B.V. loopt.  

3. Leveranciers (gas/elektra en voedsel) niet meer wilden 

leveren zonder garantstelling van de curator.  

 

Mede gelet op het feit dat de Hoge Raad in zijn rechtspraak 

heeft geoordeeld dat de curator ook rekening moet houden 

met belangen van maatschappelijk aard (arresten 

Sigmacon II, Maclou & Prouvost/Curatoren Van Schuppen,  

Mobell/Interplan en Prakke/Gips) en gelet op de naderende 

feestdagen, heeft de curator besloten de activiteiten van 

Zorghuisdeurne Facilitair voort te zetten en er bij de 

directie van Zorghuisdeurne Zorg B.V. op aangedrongen 

om ook het faillissement van deze laatste vennootschap 

aan te vragen, omdat zulks naar zijn mening een 

noodzakelijke voorwaarde was om tot een zgn. doorstart te 

komen en hem aan de hand van de hem overhandigde 

cijfers bekend was dat deze vennootschap feitelijk ook in 

staat van faillissement verkeerde. 

 

Om haar moverende redenen was de directie daartoe in 

eerste instantie niet bereid, hetgeen tot gevolg had dat 

enkele (serieuze) overnamekandidaten afhaakten en de 

curator uiteindelijk maar één gesprekspartner overhield. 
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Uiteindelijk is met deze partij Samen Verder  B.V. uit 

Helmond – nadat ook het faillissement van Zorghuisdeurne 

Zorg B.V. was uitgesproken – een overname-overeenkomst 

gesloten. 

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t. 

 Werkzaamheden Overleg CZ Zorgkantoor, bewoners en gemeente Deurne.  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Meerdere partijen hebben zich na het faillissement van 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V. gemeld om de activiteiten 

van deze vennootschap en die van Zorghuisdeurne Zorg BV 

over te nemen. Complicerende factor daarbij was dat 

Zorghuisdeurne Facilitair en Zorghuisdeurne Zorg B.V. in 

feite “één onderneming” vormen en er slechts één failliet 

was. De geïnteresseerde partijen hadden niet enkel 

belangstelling voor de facilitaire kant, maar met name voor 

de zorg. Teneinde geïnteresseerde partijen te interesseren 

voor het overnemen van “de onderneming”, waren dan ook 

gegevens nodig van Zorghuisdeurne Zorg B.V. 

Zorghuisdeurne Zorg B.V. weigerde deze gegevens 

aanvankelijk aan de curator te verstrekken, waardoor  

sommige geïnteresseerde partijen zijn afgehaakt. Omdat de 

curator een overname buiten faillissement niet mogelijk 

achtte, heeft hij vrij snel na het moment dat hij als curator 

voor Zorghuisdeurne Facilitair B.V. was aangesteld er bij de 

directie/aandeelhouders van Zorghuisdeurne Zorg BV op 

aangedrongen om ook het faillissement van deze laatste 

vennootschap aan te vragen, mede omdat hem bekend was 

dat deze vennootschap feitelijk ook in staat van 

faillissement verkeerde. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Overleg kandidaten en directie voorafgaande aan het 

faillissement.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De curator heeft de (voor nu relevante) fysieke en digitale 

administratie veilig gesteld. 

De jaarrekeningen over 2013 noch over 2014 zijn 

opgemaakt en/of vastgesteld, zodat niet aan de 

boekhoudverplichting is voldaan. 
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Er wordt onderzoek verricht naar de administratie en naar 

de vraag of voor het overige aan de boekhoudplicht is 

voldaan.    

 

Verslag 4: 

De curator heeft het standpunt ingenomen dat niet aan de 

administratieplicht is voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen Zorghuisdeurne Zorg BV heeft geen enkele jaarrekening 

opgemaakt en gedeponeerd. De jaarrekening over 2013 

had uiterlijk op 31 januari 2015 gedeponeerd moeten zijn. 

Hiermee is de verplichting van art. 2:394 Burgerlijk 

Wetboek geschonden.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.   

 

Verslag 4: 

Onderzoek ter zake wordt niet langer opportuun geacht 

gelet op het bepaalde onder “procedures”. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nu het bestuur niet heeft voldaan aan de verplichting uit 

art. 2:394 BW is op grond van art. 2:248 lid 2 BW 

onweerlegbaar sprake van onbehoorlijk bestuur. Op grond 

van datzelfde artikel wordt het onbehoorlijk bestuur 

vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te 

zijn.  

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat: 

a. Op 18 december 2015 door de 

aandeelhouders/bestuurders van Zorghuisdeurne 

Facilitair B.V. besloten is om het faillissement van 

laatstgenoemde vennootschap aan te vragen, waarmee 

ook het naderende faillissement van Zorghuisdeurne 

Zorg B.V. vaststond. 

b. Dat na 18 december 2015 nog € 19.200,- aan Gannet 

Beheer B.V. is betaald (waarvan zelfs € 400,- na het 

AVA besluit om Zorghuisdeurne Zorg BV te laten 

failleren), welke betalingen vermoed worden paulianeus 

te zijn op grond van artikel 47 van de Faillissementswet 

c. Dat na 18 december 2015 nog € 9.817,- aan Mikada 

Beheer B.V. is betaald, welke betalingen vermoed 

worden paulianeus te zijn op grond van artikel 47 van 

de Faillissementswet 

d. Dat na 18 december 2015 nog € 1.500,- aan de  



 
 
 

17 
Gegevens onderneming: Zorghuisdeurne  Zorg B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/16/55 

vennootschap onder firma Aetheris V.O.F. .(waarvan de 

(indirect) bestuurders de vennoten zijn) is betaald, 

welke betaling vermoed wordt paulianeus te zijn op 

grond van artikel 47 van de Faillissementswet 

e. Dat op datum faillissement (29 januari 2016) het 

bestuur het op dat moment nog aanwezige banksaldo 

van € 1.400,- heeft overgemaakt naar Aetheris V.O.F, 

zonder dat het bestuur/curanda daartoe bevoegd was. 

 Werkzaamheden De aangereikte administratie is aan een quick-scan 

onderworpen. 

 

Verslag 2: 

 

De curator heeft zowel de oud bestuurster als het huidige 

bestuur aansprakelijk gesteld voor wanbeleid. Met de oud 

bestuurster heeft de curator met machtiging van de 

Rechter-commissaris een schikking getroffen. Mede omdat 

zij weinig tot geen verhaal bood is met haar en schikking 

getroffen aldus dat zij aan de boedel van Zorghuisdeurne 

Zorg B.V. een bedrag van € 12.500,- heeft voldaan. Een 

gelijkluidend bedrag heeft zij aan de boedel van 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V. voldaan. 

Onder de huidige bestuurders is met machtiging van de 

rechter-commissaris conservatoir beslag gelegd waarna zij 

gedagvaard zijn ter zake wanbeleid subsidiair ter zake 

betaling van paulianeus onttrokken bedragen en meer-

subsidiair ter zake openstaande rekening-courant 

vorderingen.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m. 

UWV: p.m. 

 

Verslag 3: 

UWV: € 150.969,44 

 

Verslag 6: 

€ 161.905,90 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 433.988,- + p.m.  (loonbelasting augustus 2014 – 

december 2015) 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Nog niet bekend.  

 

Verslag 3: 
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€ 137.500,35 

 

Verslag 6: 

€ 148.128,70 

8.4 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 3: 

2 crediteuren (oud werknemers) hebben voor een bedrag 

van € 1.510,56 aan laag preferente vorderingen ingediend. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 3 crediteuren. 

 

Verslag 2: 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 11 crediteuren. 

 

Verslag 3:  

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 15 crediteuren. 

 

Verslag 6: 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 16 

crediteuren 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 15.494,78  

Volgens de administratie hebben de handelscrediteuren € 

21.506,16 van Zorghuisdeurne Zorg B.V. te vorderen en 

het Pensioenfonds € 145.887,20. Sinds eind 2014 vonden 

kennelijk geen pensioen en/of onvoldoende 

pensioenafdrachten plaats. 

 

Verslag 2: 

Tot op heden is door de concurrente crediteuren voor een 

bedrag van € 178.254,99 aan vorderingen ingediend. 

 

Verslag 3:  

Tot op heden is door de concurrente crediteuren voor een 

bedrag van € 208.798,29 aan vorderingen ingediend. 

 

Verslag 6: 

€ 208.966,99 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Op dit moment is dat nog onbekend, hoewel een uitkering 

aan de concurrente crediteuren niet verwacht wordt. 

 

Verslag 3: 

Naar alle waarschijnlijkheid dient het faillissement 

uiteindelijk wegens gebrek aan baten te worden opgeheven. 

 Werkzaamheden De crediteuren worden aan de hand van de postblokkade 
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geïnformeerd. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Verslag 2: 

 

De huidige bestuurders van Zorghuisdeurne Zorg B.V. 

9.2  Aard procedure Verslag 2: 

 

De bestuurders zijn door de curator aansprakelijk ter zake 

wanbeleid. Zij worden primair aansprakelijk gehouden voor 

het volledige deficit. Subsidiair wordt van hen betaling 

gevorderd uit hoofde van paulianeus handelen en meer-

subsidiair uit hoofde van rekening courant vorderingen. 

9.3 Stand procedure Verslag 2: 

 

Procedure staat voor conclusie van antwoord. 

 

Verslag 3: 

De bestuurders hebben via hun advocaat een conclusie van 

antwoord ingediend. In de kern komt de reactie van de 

bestuurders erop neer dat het onbehoorlijke bestuur niet als 

een belangrijke oorzaak van het faillissement heeft te 

gelden, maar dat de problemen met de uitbetalingen van de 

Persoongebonden Budgetten, de gebrekkige staat van het 

gehuurde en de publiekrechtelijke gebruiksonmogelijkheden 

van de panden tot het faillissement hebben geleid.  

Op korte termijn vindt er een mondelinge behandeling 

plaats. 

 

Verslag 4: 

Op 23 februari 2017 vond de comparitie van partijen plaats. 

Vervolgens heeft de rechtbank op 5 juli 2017 een vonnis 

gewezen. De rechtbank heeft de bestuurders (aldus: Mikada 

Beheer B.V., mevrouw C.A.M. Beelen-Peters, Gannet 

Beheer B.V. en de heer J.E. van Roekel) op grond van 

artikel 2:248 Burgerlijk Wetboek (onbehoorlijk bestuur) 

aansprakelijk gehouden voor het volledige 

faillissementstekort en de bestuurders hoofdelijk 

veroordeeld om een bedrag ad € 250.000,00 als voorschot 

te voldoen. 

 

Verslag 5: 

De middellijke bestuurders mevrouw C.A.M. Beelen-Peters 
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en de heer J.E. van Boekel zijn van het vonnis van de 

rechtbank in beroep gegaan bij het Gerechtshof en dienen 

ter zitting van 9 januari 2018 de zgn. memorie van grieven 

in te dienen. 

 

Verslag 6: 

 

De bestuurders hebben een memorie van grieven 

ingediend, waarna de curator een memorie van 

antwoord heeft ingediend. De zaak staat thans voor 

het wijzen van arrest. 

 werkzaamheden Verslag 2: 

 

De bestuurders zijn uit hoofde van hoor en wederhoor 

geconfronteerd met de aangetroffen feiten, waarna zij 

uitgenodigd zijn om te komen tot een minnelijke regeling. 

Omdat elke aanzet daartoe uitbleef, heeft de curator ten 

laste van mevrouw Beelen-Peeters beslag gelegd en de 

bestuurders in rechte betrokken.  

 

Verslag 3: 

De curator heeft ten behoeve van de mondelinge 

behandeling nadere (bewijs)stukken aan de Rechtbank 

overhandigd. 

 

Verslag 4: 

De curator heeft de comparitie bijgewoond. De curator 

heeft de bestuurders, via hun advocaat, gesommeerd om 

aan de veroordeling te voldoen. Daarop is niet gereageerd. 

De curator heeft een deurwaarder opdracht verstrekt 

executiemaatregelen te treffen. De uitkomsten daarvan 

moeten nog worden afgewacht. 

 

Verslag 6: 

De curator heeft naar aanleiding van de ingediende 

memorie van grieven de memorie van antwoord 

geschreven en ingediend. 

 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Nog niet bekend.   

10.2  Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en 
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vereffeningshandelingen. De komende verslagperiode zal de 

nadruk liggen op:  

- inning van de nog openstaande debiteuren 

- gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 3: 

Afwikkeling procedure aansprakelijkheid 

Afwikkeling inning debiteuren. 

 

Verslag 4: 

(1) executie vonnis  

(2) inning debiteuren 

(3) gebruikelijke werkzaamheden  

 

Verslag 5: 

1. Executie vonnis 

2. Voeren appèlprocedure 

3. Gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 6: 

4 Afwikkelen appèlprocedure 

5 Executeren vonnis en/of arrest 

6 Gebruikelijke werkzaamheden. 

10.3 Indiening volgend verslag Uiterlijk 15 februari 2019.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 15 augustus 2018   

 

 

mr. G. te Biesebeek, curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


