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Gegevens onderneming: Zorghuisdeurne Facilitair B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/15/764 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   8 Datum: 27 mei 2019  

 

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 FACILITAIR 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 58391274, hierna te 

noemen: “Zorghuisdeurne Facilitair”. 

  

Faillissementsnummer F. 01/15/4764 

Datum uitspraak 22 december 2015 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

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

  

Activiteiten onderneming Volgens de bedrijfsomschrijving uit het Handelsregister: “Het 

faciliteren van voorzieningen in de meeste ruime zin van het 

woord van thuiszorgdiensten ten behoeve van ouderen en 

zieken.”   

Omzetgegevens Uit de beschikbare administratie blijken de volgende 

omzetgegevens: 

2015 : € 944.151,- 

2014 : € 865.699,- 

2013 : € 142.614,- 

Personeel gemiddeld aantal 32 werknemers.  

  

Boedelrekening NL41 RABO 0308 0809 20 (Rabobank) 

Gerealiseerd actief € 72.658,97 

 

Verslag 3: 

€ 91.725,59 

 

Verslag 4: 

€ 95.926,33 

 

Verslag 5: 

€ 131.058,16 

 

Verslag 6: 

€ 132.417,16 
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Actief per verslagdatum € 38.089,76 

 

Verslag 3: 

€ 29.452,00 

 

Verslag 4: 

€ 33.647,94 

 

Verslag 5: 

€ 27.508,25 + € 13.385,39 b.t.w. teruggave 

 

Verslag 6: 

€ 17.152,73 + € 13.452,59 b.t.w. teruggave 

 

Verslag 7: 

€ 20.370,74 + € 14.634,77 b.t.w. teruggave. 

 

Verslag 8: 

€ 20.394,11 
 

  

Verslagperiode 15 januari 2016 t.m. 28 juni 2016 

 

Verslag 3: 

29 juni 2016 – 31 januari 2017 

 

Verslag 4: 

1 februari 2017 – 31 augustus 2017 

 

Verslag 5: 

1 september 2017 – 30 november 2017 

 

Verslag 6: 

1 december 2017 – 31 mei 2018 

 

Verslag 7: 

1 juni 2018 – 30 november 2018 

 

Verslag 8: 

1 december 2018 – 26 mei 2019 

Bestede uren in verslagperiode 85,25 

 

Verslag 3: 

20,07 uur 
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Verslag 4: 

15,09 uur 

 

Verslag 5: 

4,17 uur 

 

Verslag 6: 

2,59 uur 

 

Verslag 7: 

3,67 uur 

 

Verslag 8: 

9,25 uur 
 

Bestede uren Totaal 192,18 

 

Verslag 3 

212,24 uur 

 

Verslag 4: 

227,33 uur 

 

Verslag 5: 

231,5 uur 

 

Verslag 6: 

234,08 uur 

 

Verslag 7: 

237,75 uur 

 

Verslag 8: 

247,10 uur 
 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Oprichting van de vennootschap 

Zorghuisdeurne Facilitair 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 
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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 Facilitair. 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 enkel 

Zorghuisdeurne Facilitair B.V. in staat van faillissement. 

Van de heer Van Roekel (kenmerk: F. 05/15/963) en 

mevrouw Beelen-Peters (kenmerk: F. 05/15/962) zijn wel 

op 15 december 2015 de persoonlijke faillissementen 

uitgesproken; in die faillissementen is mr. B.S. Witteveen te 

Nijmegen tot curator aangesteld.  

 

Op 19 december 2013 heeft Zorghuisgroep B.V. ook 

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

opgericht. Deze aandelen 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: 
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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 Zorghuisdeurne Facilitair heeft nog geen jaarrekening 

opgemaakt. Uit de beschikbare administratie blijken de 

volgende gegevens met betrekking tot winst en verlies: 

 

 2013 2014 2015 

    

omzet  €   142.614,19   €     865.699,00   €     944.151,00  
kostprijs van 
de omzet  €   -55.296,00   €    -258.365,00   €    -220.958,00  

  €     87.318,19   €     607.334,00   €     723.193,00  

    
Personeels 
kosten  €  -103.774,00   €    -575.194,00   €    -943.374,00  

huisvesting  €  -101.150,00   €    -469.260,00   €    -705.904,00  
Overige 
kosten  €   -38.766,00   €    -270.360,00   €    -374.033,00  

    
som der 
kosten  €  -243.690,00   € -1.314.814,00   € -2.023.311,00  

    
Bedrijfsresul- 
taat  €  -156.371,81   €    -707.480,00   € -1.300.118,00  
financiele 
baten en 
lasten  €           -2,00   €       24.081,00   €      -11.652,00  

    
resultaat voor 
belastingen  €  -156.373,81   €    -683.399,00   € -1.311.770,00  

belastingen 0 0 0 

    
resultaat na 
belastingen  €  -156.373,81   €    -683.399,00   € -1.311.770,00  

    

 

Een deel van de gemaakte kosten over 2015 (ongeveer € 

140.000,-) was nog niet in de financiële administratie 

verwerkt, terwijl de terug te vragen btw (met een saldo van 

€ 58.744,-) ten onrechte geactiveerd is. 

Managementvergoedingen en/of onttrekkingen werden niet 

opgenomen in de winst- en verliesrekening, doch in 

rekening-courant geboekt. 

Uit de cijfers blijkt dat de voorzienbare, vaste kosten 
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(personeelskosten en huisvestingskosten) hoger zijn dan de 

gerealiseerde omzet. 

1.3  Balanstotaal Zorghuisdeurne Facilitair heeft nog geen jaarrekening 

opgemaakt. Uit de beschikbare administratie blijken de 

volgende balanstotalen: 

2015: € 536.136,- 

2014: € 654.749,- 

2013: € 160.647,- 

1.4 Lopende procedures Bij het uitspreken van het faillissement was een procedure 

bij de rechtbank Oost-Brabant (sector Kanton) aanhangig 

tussen Stichting Willibrord als eiser en Zorghuisdeurne 

Facilitair als gedaagde. Stichting Willibrord vorderde, kort 

gezegd, in kort geding de ontruiming van het door 

Zorghuisdeurne Facilitair 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 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. 

Stichting Willibrord heeft bij de curator een vordering van € 

551.892,07 ter verificatie aangemeld.  

 

Verslag 3: 

Bij het uitspreken van het faillissement bleek ook een 

bezwaarprocedure ter zake een aangevraagde 

omgevingsvergunning gaande te zijn bij de Gemeente 

Deurne. Dit bezwaar is in overleg met de eigenaresse van 

het bedrijfspand en op verzoek van de Gemeente 

ingetrokken. 

1.5  Verzekeringen Zorghuisdeurne Facilitair heeft bij Interpolis de volgende 

verzekeringen (Bedrijven Compact Polis) afgesloten: 

 

- huurdersbelang 

- bedrijfsmiddelen (voorraad/inventaris) 

- bedrijfsschade 

- verkeer (auto/motor) 

- bedrijfsaansprakelijkheid 

- rechtsbijstand (voor voertuigen) 

- milieuschade 

- ongevallenverzekering 
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De curator heeft de dekking van de verzekeringen 

gecontinueerd. Vooralsnog zullen de verzekeringen worden 

voortgezet.  

 

Verslag 3: 

De verzekeringen zijn allemaal beëindigd na de verkoop en 

de levering van de activa. 

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 het missiehuis; tussen partijen is 

daartoe een huurovereenkomst volgens het ROZ-model 

opgemaakt. Het missiehuis biedt ca. 20 wooneenheden voor 

zorg. In 2014 heeft Zorghuisdeurne Facilitair interesse 

getoond om ook het hoofdgebouw te betrekken. Partijen 

zijn daarover in onderhandeling getreden. In dat kader is op 

1 mei 2014 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.  

 

Tussen Stichting Willibrord en Zorghuisdeurne Facilitair 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; 
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2. uit artikel 4.3 – 4.5 van de algemene bepalingen volgt 

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 heeft Stichting 

Willibrord de huurovereenkomst voor het missiehuis op 

grond van art. 39 Faillissementswet opgezegd. Ten aanzien 

van het hoofdgebouw heeft Stichting Willibrord (primair) 

het standpunt ingenomen dat geen sprake is van een 

huurovereenkomst en dat het gebruik per 28 december 

2015 diende te eindigen en (subsidiair) de 

(huur)overeenkomst op grond van art. 39 

Faillissementswet opgezegd.     

 

Hospitality-overeenkomst 

Tussen Zorghuisdeurne Facilitair 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. De curator heeft de 

bewoners hieromtrent geïnformeerd.  

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 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 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 
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met Zorghuisdeurne Facilitair,  

2. al het niet verplegend personeel in dienst is van 

Zorghuisdeurne Facilitair en  

3. alle contracten/verplichtingen anders dan zorg 

gesloten zijn door Zorghuisdeurne Facilitair.  

 

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 waren er ca. 40 

bewoners (verdeeld over het missiehuis en het 

hoofdgebouw); een deel van deze bewoners werd slechts 

vanuit Zorghuisdeurne Zorg B.V. ( de niet gefailleerde 

vennootschap) zgn. dagopvang aangeboden.  

 

Uit de analyse van de resultaten per maand blijkt dat de 

resultaten grotendeels negatief waren (met ander woorden: 

de kosten waren veel hoger dan de omzet): 

 

 

 

Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement blijkt uit 

de notulen d.d. 18 december 2015 van de vergadering van 

aandeelhouders, waarbij werd besloten het eigen 

faillissement aan te vragen het volgende: 

 

“De voorzitter brengt de algemene vergadering van 

aandeelhouders in kennis van het feit dat er een ernstige 

financieel problematische situatie is ontstaan die van 

zodanige aard is dat de continuïteit van de onderneming 
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niet langer kan worden gewaarborgd. Als gevolg van een 

langdurig – nog immer niet opgelost – dispuut met de 

verhuurder en met de gemeente omtrent de brandveiligheid 

van de bedrijfsgebouwen, met als gevolg dat slechts een 

gedeelte van het gehuurde niet kan worden gebruikt, is er 

afgelopen maanden aanzienlijk verlies opgetreden, hetwelk 

naar zich thans laat aanzien op korte termijn niet (meer) 

kan worden ingelopen.  

 

Daarbij heeft de verhuurder begin december 2015 

ontruiming gevorderd middels een voorlopige voorziening 

waarvan de mondelinge behandeling is bepaalde op 23 

december a.s. en is tevens Belastingdienst aangevangen 

met de incasso van de achterstallige loonheffing ad circa 

EURO 275.000,00, waartoe rechtens (bodem)beslag is 

gelegd. Op 17 januari 2016 zal door de Belastingdienst 

openbare verkoop plaatsvinden van de in beslag genomen 

zaken.” 

 

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van 

het faillissement. In dat kader kan in ieder geval al het 

volgende worden opgemerkt. Uit de administratie blijkt dat 

per 1 juli 2014 (in gebruik name hoofdgebouw) de omzet 

toenam tot een niveau van ca.  € 100.000,- per maand. Per 

1 juli 2015 (vanaf dat moment kon/mocht een deel van het 

hoofdgebouw niet meer worden gebruikt) nam de omzet af 

naar ca.  € 40.000,-/€ 50.000,- per maand. De hogere 

omzet leidde echter niet tot een positief resultaat. In de 

periode vanaf november 2014 (met uitzondering van 

februari 2015) werd stelselmatig een verlies van € 

100.000,- of meer geleden.  Uit de opgave van de 

Belastingdienst blijkt daarnaast een fiscale schuld van € 

356.338,- (exclusief kosten). Vanaf augustus 2014 is er 

geen loonheffing meer betaald. Op 8 december 2015 heeft 

de Belastingdienst, zowel ten laste van Zorghuisdeurne 

Facilitair als ten laste van Zorghuisdeurne Zorg B.V.  

bodembeslag gelegd op de bodemzaken.  

 

Verslag 2: 

 

Uiteindelijk heeft de Rechtbank Oost-Brabant op 29 januari 

2016 op eigen aanvraag ook het faillissement uitgesproken 

van Zorghuisdeurne Zorg B.V., waarmee de weg voor de 

“beoogde” doorstart vrij kwam. Van het faillissement van 
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Zorghuisdeurne Zorg B.V. zullen periodiek aparte verslagen 

worden opgemaakt. Het faillissement van Zorghuisdeurne 

Zorg B.V. is bekend onder nummer F.01/16/55. 

 

Verslag 3: 

De curator stelt zich op het standpunt dat het faillissement 

vermoedelijk te wijten is aan onbehoorlijk bestuur en heeft 

de directie op die grond aansprakelijk gesteld voor het 

volledige tekort. 

 

Verslag 4: 

Zie verder onder “procedures”.  

 Werkzaamheden Besprekingen met het bestuur, de verzekeraar, de 

(raadsman van de) verhuurder, de boekhouder en mevrouw 

Xhofleer-Peters. Veiligstellen administratie. Quick scan van 

relevante financiële en organisatorische 

documenten/informatie (in dat kader ook overleg met een 

ter zake ingeschakelde, deskundige accountant). Overleg 

met bewoners, de gemeente Deurne en CZ Zorgkantoor.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

32 werknemers.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Ca. 30 werknemers.    

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

arbeidsovereenkomsten bij brief d.d. 28 december 2015 

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 
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de bewoners voor de inrichting van hun eigen kamers. Uit 

de staat van materiële vaste activa (MVA-staat) blijkt dat 

Zorghuisdeurne Facilitair over verschillende 

bedrijfsmiddelen (waaronder: meubilair, ICT-voorzieningen, 

telefoons) beschikt. Daarnaast blijkt uit de MVA-staat dat 

Zorghuisdeurne Facilitair navigatiesystemen, drones, 

motorkleding en een radardetectiesysteem zou hebben 

aangeschaft.  

 

De curator doet onderzoek naar de bedrijfsmiddelen en zal 

deze – voor zover mogelijk - te gelde maken.  

3.6 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

 

Inventaris e.d. is als onderdeel van een doorstart verkocht 

aan Samen Verder B.V. . De koopprijs is in het financiële 

verslag verantwoord onder de ontvangen goodwill.  

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet het bodemvoorrecht.   

  Werkzaamheden Onderzoek MVA-staat.   

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Voorraad 

Zorghuisdeurne Facilitair beschikt over een voorraad aan 

voedsel en drank. De curator heeft de voorraad laten 

opnemen. Deze wordt in beginsel verbruikt.  

 

Onderhanden werk 

Niet van toepassing. De door de bewoners te betalen 

vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

December 2015 was reeds grotendeels betaald. Januari 

2016 is grotendeels enkele dagen na datum faillissement 

automatisch geïncasseerd.  

3.10 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 4: 

Niet van toepassing.  

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Inventarisatie van de voorraad en het onderhanden werk.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving a. Volvo XC60 (auto) 
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b. BMW R1200 (motor) 

c. Wilk 401 HKT (aanhangwagen) 

d. Banksaldo (Rabobank) € 27.410,52 

e. Kasgeld € 3.665,71 (volgens de balans 2015 zou het 

kasgeld € 35.517,39 moeten zijn) 

f. Domeinnamen Zorghuisgroep.nl; zorgdorpdeurne.nl; 

zorghuisaarlerixtel.nl; huizeangela.nl en cultuurkapel.nl. 

3.13 Verkoopopbrengst De voertuigen zijn door BVA Auctions opgehaald en zullen 

in een internetveiling worden verkocht.   

 

Verslag 2: 

 

De auto, de motor en de aanhangwagen zijn via BVA 

Auctions B.V. in het openbaar geveild en brachten in totaal 

€ 28.138,85 op. 

 werkzaamheden De RDW en het SIDN zijn verzocht een lijst van 

geregistreerde voertuigen respectievelijk domeinnamen te 

verstrekken. De voertuigen waren feitelijk in gebruik bij de 

bestuurders.   

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Debiteuren 

€ 37.369,06  

 

Intercompany-vorderingen (volgens balans 2015) 

Mikada Beheer B.V.: € 43.287,09 

Gannet Beheer B.V.: € 54.043,07 

Sadex Beheer B.V.: € 2.611,85 

 

Voorts blijkt uit de crediteurenadministratie dat een aantal  

crediteuren  meer betalingen hebben ontvangen dan er aan 

facturen van hen is ingeboekt in de administratie.  

4.2 Opbrengst tot heden (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

 

€ 38.039,84 (inclusief hetgeen via de bank van curanda 

ontvangen is) 

 

Verslag 5: 

€ 38.144,87 inclusief hetgeen via de bank van curanda 

ontvangen is. 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.   
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 Werkzaamheden De curator zal de incasso van de debiteuren ter hand 

nemen.   

 

Verslag 2: 

 

De curator heeft de debiteuren tot betaling aangemaand en 

aan die debiteuren die onverschuldigd – na beëindiging van 

de zorg – betalingen hebben uitgevoerd, deze betalingen 

gerestitueerd als zijnde onverschuldigd betaald. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Er is geen sprake van een bancaire financiering.    

5.2 Leasecontracten Zorghuisdeurne Facilitair heeft verschillende 

huur(koop)overeenkomsten gesloten, waaronder voor 

koffieautomaten, een frankeermachine en linnengoed.  

5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.   

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing. 

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden hebben slechts drie crediteuren een beroep op 

eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze beroep zullen worden 

afgewikkeld met dien verstande dat deze goederen ook 

beslagen zijn door de fiscus (vanwege het bodembeslag)  

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.  

 

Verslag 2: 

 

De Rabobank heeft desverzocht de creditgelden en de nog 

ontvangen debiteurenbetalingen op de boedelrekening 

overgemaakt en de goederen van derden zijn aan de 

respectievelijke eigenaren geretourneerd. 

 

Verslag 3: 

Uit onderzoek is gebleken dat Zorghuisdeurne Facilitair BV 
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ter zake een afgegeven borgtocht zogenaamde ter 

beschikkingsrente had voldaan. Omdat de borg deze 

borgtocht vernietigd heeft, heeft de curator aanspraak 

gemaakt op restitutie van de ter beschikkingsrente. 

Inmiddels is ter zake door de boedel ontvangen een bedrag 

van € 8.333,30. 

 

Verslag 4: 

De borg heeft inmiddels een totaalbedrag ad € 12.499,95 

voldaan. Hiermee is het volledige bedrag terugbetaald.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Bij het uitspreken van het faillissement 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 

vooralsnog van Zorghuisdeurne Facilitair voort te zetten. 

Concreet betekent zulks dat de curator garantstellingen 

aan leveranciers heeft afgegeven en kosten heeft betaald.  

 

Feitelijk zouden er voor de voortzetting van de 

activiteiten/zorg twee verschillende oplossingen zijn:  

1) de activiteiten worden op locatie voortgezet door een 

andere partij (hiervoor dient die partij er wel te zijn en er 

is medewerking van de verhuurder nodig) of  
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2) de bewoners zoeken elders onderdak.  

 

Gelet op de belangen van de bewoners heeft de curator 

contact gezocht met de gemeente Deurne en CZ 

Zorgkantoor (het aanspreekpunt voor de budgethouders). 

Vanuit zowel de gemeente als CZ Zorgkantoor is het 

standpunt ingenomen dat het in beginsel aan de bewoners 

zelf is om onderdak te vinden. In een op 6 januari 2016 

door het Zorgkantoor georganiseerde bijeenkomst (met de 

curator, bewoners/familieleden, gemeente Deurne, CZ 

Zorgkantoor) zijn de betrokkenen geïnformeerd.  

 

Teneinde de continuïteit van dienstverlening voor de 

bewoners te waarborgen zullen de diensten tot en met 31 

januari 2016 worden voortgezet. Een derde heeft zich 

jegens de curator garant gesteld voor de door hem te 

maken noodzakelijk kosten, te maken over de laatste drie 

weken van januari 2016 (met een maximum van € 

20.000,-).  

 

Vanwege het aan het personeel verleende ontslag en het 

gebrek aan financiële middelen zal de faciltaire 

dienstverlening aan de bewoners per uiterlijk 31 januari 

2016 een einde kennen. 

 

Verslag 2: 

 

Nadat ook het faillissement van Zorghuisdeurne Zorg B.V. 

was uitgesproken is met Samen Verder  B.V. uit Helmond 

een overname-overeenkomst gesloten, die vervolgens aan 

ongeveer 20 bewoners de zorg heeft gecontinueerd. Op de 

overname datum hadden de overige bewoners ander 

onderdak gevonden. 

6.2 Financiële verslaglegging Zie hiervoor onder 6.1.; in een volgend verslag worden de 

gemaakte kosten / gerealiseerde omzet over de periode tot 

31 januari 2016 verantwoord. 

 

Verslag 2:  

 

De voortzetting heeft in totaal € 34.186,51 inclusief b.t.w. 

aan “out of pocket” kosten met zich mee gebracht, welke 

kosten feitelijk grotendeels betaald zijn uit het reeds ten 

tijde van het uitspreken van het faillissement aanwezige 

actief aangevuld met de bedongen overnamesom. Dit 
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impliceert dat belangen van maatschappelijke aard prioriteit 

hebben gekregen boven de belangen van de crediteuren ( 

in casu het UWV) 

 

Verslag 3: 

 

Tijdens de verslagperiode is nog een nagekomen rekening 

betaald, zodat de uiteindelijke kosten € 34.749,32 inclusief 

b.t.w. bedragen. 

Een deel van deze kosten, zijnde een bedrag van € 

13.605,55, gemaakt over de periode 11 januari 2016 tot en 

met 31 januari 2016 is conform de met haar gemaakte 

afspraken betaald door het Zorgkantoor. 

 Werkzaamheden Inventarisatie van kosten/opbrengsten en maken 

liquiditeitsbegroting. Dagelijkse operationele aansturing in 

overleg met personeel. Overleg CZ Zorgkantoor, bewoners 

en gemeente Deurne.  

 

Verslag 2: 

 

De overname door Samen Verder B.V. vond omstreeks 1 

februari 2016 plaats. Tot aan de overname heeft overleg 

met diverse partijen plaats gevonden, gericht op het 

continueren van de zorg aan de (overblijvende) bewoners  

tot aan het overname-moment. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Meerdere partijen hebben zich gemeld om de activiteiten 

over te nemen. Complicerende factor daarbij is dat 

Zorghuisdeurne Facilitair en Zorghuisdeurne Zorg B.V. in 

feite “één onderneming” vormen. De geïnteresseerde 

partijen hebben niet enkel belangstelling voor de facilitaire 

kant, maar met name voor de zorg. Teneinde 

geïnteresseerde partijen te interesseren voor het 

overnemen van “de onderneming”, zijn dan ook gegevens 

nodig van Zorghuisdeurne Zorg B.V. Zorghuisdeurne Zorg 

B.V. weigerde deze gegevens via de curator aan de 

gegadigden te verstrekken, maar stelt thans wel 

rechtstreeks aan geïnteresseerde partijen informatie ter 

beschikking. Geconstateerd moet worden dat sommige 

geïnteresseerde partijen inmiddels zijn afgehaakt. De 

curator beziet nog in hoeverre een integrale overname van 

de activiteiten mogelijk is, echter een overname buiten 

faillissement lijkt hem onmogelijk gelet op o.a. de juridische 
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gevolgen daarvan voor het voltallige personeel van “de 

onderneming”.  

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Overleg kandidaten en directie. De kandidaten zijn na het 

ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring gegevens 

betreffende de activiteiten van Zorghuisdeurne Facilitair BV 

aangereikt.  

 

Verslag 2: 

 

Mede omdat Zorghuisdeurne Zorg B.V. voor enkelen een 

beoogde doorstart in de weg stond, bleef er uiteindelijk 

maar één overname-kandidaat over. Met deze partij Samen 

Verder B.V. is uiteindelijk een overname overeenkomst 

gesloten. Omdat daarvoor ook de medewerking van de 

verhuurder nodig was, is daar ook uitvoerig mee gesproken. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

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

administratie veilig gesteld en een accountant ingeschakeld 

voor het verrichten van een eerste onderzoek. 

De jaarrekeningen over 2013 noch over 2014 zijn 

opgemaakt en/of vastgesteld, zodat niet aan de 

boekhoudverplichting is voldaan. 

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 Facilitair 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.   
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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.   

 

Verslag 4: 

De curator heeft het standpunt ingenomen dat op 18 

december 2015 een paulianeuze betaling aan 

Zorghuisdeurne Zorg heeft plaatsgevonden. Gelet op het 

faillissement van Zorghuisdeurne Zorg wordt verdere actie 

niet opportuun geacht.  

 Werkzaamheden De aangereikte administratie is aan een quick-scan 

onderworpen. Overleg met de Accountant in verband met 

het verrichten van een quick scan.   

 

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. 
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Verhuurder: € 143.827,29 

 

Verslag 3: 

UWV: € 120.350,24 

 

Verslag 4: 

UWV: € 129.733,02 

Verhuurder: € 143.827,29 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 339.030,- + p.m.  (loonbelasting augustus 2014 – 

november 2015) 

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

 

Verslag 3: 

€ 75.125,26 

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

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 50 crediteuren. 

 

Verslag 3: 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 86 crediteuren. 

 

Verslag 4: 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 87 crediteuren. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 700.041,17 (met 

inbegrip van de schuld aan de verhuurder ten bedrage van 

ongeveer € 550.000,-) 

Voorts bestaat er een schuld van € 1.136.979,- 

respectievelijk een schuld van € 250.816,- aan twee 

gelieerde vennootschappen. 

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het substantiële verlies 

van ruim € 2.500.000,- feitelijk gefinancieerd is door: 

1. De groepsmaatschappijen voor bijna € 1.400.000,- 

2. De fiscus voor ongeveer € 340.000,- 

3. De verhuurder voor ongeveer € 550.000,- 

4. De overige crediteuren voor ongeveer € 200.000,- 

 

Verslag 2: 

Tot op heden is ter verificatie ingediend: € 772.966,49 (met 

inbegrip van de schuld aan de verhuurder ten bedrage van 

ongeveer € 550.000,-) 

 

Verslag 3: 

Tot op heden is ter verificatie ingediend: € 776.837,91 (met 

inbegrip van de schuld aan de verhuurder ten bedrage van 

ongeveer € 550.000,-). 
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Verslag 4: 

Tot op heden is ter verificatie ingediend: € 824.187,46. 

 

Verslag 8: 

Tot op heden is ter verificatie ingediend: € 

830.024,14 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Op dit moment is dat nog onbekend, hoewel een uitkering 

aan de crediteuren niet verwacht wordt. 

 

Verslag 2: 

 

Een opheffing wegens gebrek aan baten lijkt voor de hand 

te liggen. 

 Werkzaamheden Na het uitspreken van het faillissement zijn de crediteuren 

via een mailing geïnformeerd. Met diverse 

dwangcrediteuren zijn specificieke afspraken gemaakt over 

de leveringen tot 31 januari 2016. 

 

Verslag 2: 

 

De crediteuren hebben inmiddels een mailing gehad waarbij 

hen kenbaar gemaakt is dat het faillissement vermoedelijk 

wegens gebrek aan baten zal worden opgeheven en dat zij 

derhalve een verzoek tot teruggave van de afgedragen, 

doch niet betaalde omzetbelasting kunnen indienen bij de 

Belastingdienst. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

 

De huidige bestuurders van Zorghuisdeurne Facilitair 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 (vanuit 

Zorghuisdeurne Zorg B.V.) betaling gevorderd uit hoofde 

van paulianeus handelen en meer-subsidiair uit hoofde van 

rekening courant vorderingen. 

9.3 Stand procedure Verslag 2: 
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Procedure staat voor conclusie van antwoord. 

 

Verslag 3: 

De bestuurders hebben een conclusie van antwoord 

ingediend. De rechtbank heeft daarna een comparitie van 

partijen gelast. Deze zitting vindt binnenkort 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: 

Onder de bestuurders is verhaalsbeslag gelegd. De 

bestuurders zijn in appèl gegaan en hebben de curator op 

een zeer ruime termijn gedagvaard, waarna de curator een 

anticipatiedagvaarding heeft uitgebracht. De bestuurders 

staan als appellanten voor het indienen van de memorie 

van grieven. 

 

Verslag 6: 

De bestuurders hebben de memorie van grieven ingediend, 

waarna de curator de memorie van antwoord hebben 

ingediend. Zaak staat thans voor arrest. 

 

Verslag 7: 

Zaak staat nog steeds voor arrest. 

 

Verslag 8: 

Bij tussenarrest zijn de bestuurders in de 

gelegenheid gesteld om te reageren op bepaalde 

stellingen van de curator. De bestuurders hebben dit 

inmiddels gedaan en de zaak staat thans voor het 

indienen van een antwoordakte aan de zijde van de 

curator. 

 werkzaamheden Verslag 2: 
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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 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 5: 

Onder de bestuurders is verhaalsbeslag gelegd. De 

bestuurders zijn in appèl gegaan en hebben de curator op 

een zeer ruime termijn gedagvaard, waarna de curator een 

anticipatiedagvaarding heeft uitgebracht. De bestuurders 

staan als appellanten voor het indienen van de memorie 

van grieven. 

 

Verslag 6: 

De bestuurders hebben de memorie van grieven ingediend, 

waarna de curator de memorie van antwoord hebben 

ingediend. Zaak staat thans voor arrest. 

 

Verslag 8: 

Het redigeren van een memorie van antwoord. 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Nog niet bekend.   

10.2  Plan van aanpak Verslag 2: 

 

 De komende verslagperiode zal de nadruk liggen op: 

- Voltooien gerechtelijke procedure  

- gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 4: 

(1) executie vonnis  
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(2) gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 5: 

1. Executie vonnis 

2. Doorlopen appèlprocedure 

3. Gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 6: 

a. Wachten op arrest 

b. Executeren arrest 

c. Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 7: 

1. Wachten op arrest 

2. Executeren arrest 

3. Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 8: 

1. Afronden appèlprocedure 

2. Gebruikelijke werkzaamheden 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo 27 november 2019 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 27 mei 2019.    

 

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. 


