
Algemeen

Gegevens onderneming

Leven & Zorg B.V.

Activiteiten onderneming

Het uitoefenen van thuiszorg en thuisverpleging onder de ZVW (Zorgverzekeringswet) en de 
WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Omzetgegevens

2015: EUR 3.444.462
2014: EUR 2.948.761
2013:  EUR 3.368.150

Personeel gemiddeld aantal

65 fte’s.

Saldo einde verslagperiode

EUR 265.981,62 

EUR 269.576,53

Verslagperiode

1 augustus 2017 tot en met 28 augustus 2017.   

29 augustus 2017 tot met 15 maart 2018.

Bestede uren in verslagperiode

308,7 uur

153,7 uur

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000014809:F001

01-08-2017

mr. AE de Vos

Curator: mr P.R.W.  Schaink

Insolventienummer: F.13/17/276
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Bestede uren totaal

308,7 uur

462,4 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van de Vennootschap is Leven & Zorg Holding B.V. (“L&Z Holding”). Enig 
aandeelhouder van L&Z Holding is de Maatschap Leven & Zorg, van wie de maten Holding El 
Aazzaoui B.V. (“Holding El Aazzaoui”) en Holding Bouri B.V. (“Holding Bouri”) zijn. Holding El 
Aazzaoui en Holding Bouri vormen tevens het bestuur van de Vennootschap; zij zijn beiden 
alleen/zelfstandig bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen. Indirecte bestuurders, 
tevens eigenaren, zijn de heren M. Bouri en M. El Azzaoui.

L&Z Holding is tevens enig aandeelhouder van een drietal andere werkmaatschappijen, te 
weten: Leven & Zorg GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)  B.V., Leven & Zorg WMO  
Diensten B.V (huishoudelijke hulp krachtens de Wet Maatschappelijke ondersteuning, 
gefinancierd door gemeenten) en Pro Nurse B.V. (waarvan laatstgenoemde vennootschap een 
lege vennootschap is). Elk van deze werkmaatschappijen richt(te) zich op een ander deel van 
zorgverlening. De zusterorganisaties L&Z GGZ en WMO zijn operationeel en niet gefailleerd.

1.2 Winst en verlies

2015: EUR 48.634
2014: EUR -/- 4.084
2013: EUR -/- 6.388

1.3 Balanstotaal

2015: EUR 1.127.785
2014: EUR 928.227
2013: EUR 629.139

1.4 Lopende procedures

Geen.

1.5 Verzekeringen

Volgens opgave van het bestuur van Leven & Zorg is door L&Z Holding een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, met dekking voor de dochters. Door de 
Vennootschap zelf zijn geen verzekeringen afgesloten.
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1.6 Huur

De Vennootschap huurde kantoorruimte aan de Overschiestraat 55 te (1062 HN) Amsterdam, 
zowel op de derde als de zesde etage. Voorts huurde de Vennootschap kantoorruimte aan de 
Kaap Hoorndreef 24 te (3563 AT) Utrecht. Deze huurovereenkomsten zijn reeds door de 
curator opgezegd. De locatie Overschiestraat was/is mede in gebruik bij L&Z GGZ en WMO. 
Naar mededeling van de directie is een deel van de huurkosten aan deze vennootschappen 
doorberekend.

De gehuurde ruimtes zijn ontruimd en opgeleverd.

1.7 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement van de Vennootschap is 
gelegen in het feit dat de overheid haar beleid heeft gewijzigd ten aanzien van 
zorginstellingen. In 2015 is het toen bestaande zorgstelsel, onder de AWBZ, in drieën geknipt, 
namelijk de WMO, WLZ en ZVW. Als gevolg hiervan hebben Bouri en El Aazzaoui de 
bestaande organisatie in drieën moeten knippen met aanzienlijke reorganisatiekosten vandien. 
Voorts heeft grote werkdruk (er is een tekort aan zorgenden en verplegenden in de markt) een 
hoog ziekteverzuim veroorzaakt, hetgeen leidde tot omvangrijke extra kosten wegens gebruik 
van uitzendkrachten. Een nadelige factor in de bedrijfsvoering is verder geweest (de uitstraling 
van) een verscherpt toezicht door IGZ (Inspectie GezondheidsZorg) naar aanleiding van 
klachten van patiënten/cliënten. 

Er is acute liquiditeitsdruk ontstaan toen een crediteur van de Vennootschap, een 
uitzendbureau, conservatoir derdenbeslag legde onder de belangrijkste debiteur van de 
Vennootschap, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Vervolgens deed  huisbankier Rabobank de 
geldkraan dicht. 

Aldus het bestuur. De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek. Zijn 
eerste indruk is onder meer dat de organisatie (van drie zusterondernemingen) de bestuurders 
boven het hoofd is gegroeid, met daaruit voortvloeiend controleverlies. Zo lieten zij in eigen 
beheer (binnen een andere vennootschap) een digitaal declaratiesysteem ontwikkelen, met de 
naam RPD. Enerzijds was dit systeem nog niet uitontwikkeld, waardoor storingen ontstonden 
(met declaratieachterstand richting zorgverzekeraars als gevolg), anderzijds is sedert een 
aantal weken het systeem op ‘zwart’ gezet door Maleisische ontwikkelaars die niet betaald zijn. 
Ook is de indruk ontstaan dat kostenbeheersing niet voldoende aandacht heeft gekregen.

Het inzicht van de curator in de oorzaken van het faillissement is sedert het eerste 
verslag niet gewijzigd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Rond 65. Enerzijds, voor het grootste deel, betrof het verzorgend/verplegend personeel dat ‘de 
wijk’ in ging; anderzijds kantoorpersoneel. Dit laatste werkte deels mede t.b.v. de 
zusterorganisaties GGZ en WMO, naar verluidt tegen doorbelasting van kosten. Het 
verzorgend/verplegende personeel bleek over het algemeen goed opgeleid en in bezit van 
diploma’s.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Rond 70.

2.3 Datum ontslagaanzegging

4 augustus 2017.

2.4 Werkzaamheden

UWV intake ter zake van de loongarantieregeling vond in twee rondes plaats. Curator werd 
door personeel bevraagd over onder meer onduidelijke regelingen inzake overwerk. Groot 
verschil is zichtbaar geworden tussen positie van werknemers en die van zzp-ers, beide 
werkzaam voor patiënten/cliënten;: laatstgenoemden bleken uitstaande (en niet door het UWV 
gedekte) vorderingen te hebben tot wel EUR 15k (k=1000).

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Geen.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Op de verschillende locaties van de Vennootschap stond de gebruikelijke inventaris als 
bureaus, computers, ladekasten, et cetera. Tevens was de Vennootschap eigenaar van vier 
scooters en vijf fietsen, een groot aantal I-Phones en laptops. Deze goederen zijn door 
Troostwijk getaxeerd. Een groot deel van de bedrijfsmiddelen zijn verkocht (i) aan de 
doorstarter en (ii) aan de heren Bouri en El Aazzaoui, in het kader van voortzetting van de tot 
dan toe gezamenlijke gehuisveste zusterbedrijven GZ en WMO. Er is nog een kleine 
hoeveelheid aan resterende bedrijfsmiddelen die te gelde moet worden gemaakt.
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Zie randnummer 6.2 voor de inventaris die in het kader van de doorstart is verkocht. De 
opbrengst van de bedrijfsmiddelen die, met uw toestemming,  aan de heren Bouri en El 
Aazzaoui ( t.b.v. GGZ en WMO)  is verkocht, bedraagt EUR 12.900,-. Genoemd bedrag is, 
naar verluidt, onderweg.

Tevens is aan GGZ en WMO, met toestemming van de verhuurder, de Overschiestraat 55, 
zesde verdieping in onderhuur gegeven tot het tijdstip van afloop van de huur ex art. 39 Fw, 
tegen een totaalbedrag van EUR 8.000.-, te betalen in twee termijnen.

Genoemde bedragen zijn ontvangen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal bij de verdeling van de opbrengst van de bodemzaken de belangen van de 
fiscus ex art. 57 lid 3 Fw (bodemvoorrecht) behartigen en heeft in dat kader de opbrengst van 
de inventaris opgeëist. De fiscus is de grootste crediteur van de vennootschap.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Het te gelde maken voor de resterende activa.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Ten tijde van de faillietverklaring was er een hoeveelheid nog niet gedeclareerde 
‘zorgminuten’. Deze zijn en worden nog, voorzover nodig ‘met handen en voeten’ (wegens 
afgesloten RPD systeem) in Excel bestanden aan zorgverzekeraars gedeclareerd. De 
voortgang van de behandeling hiervan wordt, wegens de ongebruikelijke werkwijze, namens 
de curator nauwkeurig gemonitord bij de diverse verzekeraars. Er komen ook vragen over 
hiaten en onduidelijkheden.

De incasso  is arbeidsintensief geweest maar thans voltooid, behalve t.a.v. 
zorgvezekeraar Aevitae, die nog week 32 tot 34 van 2017 moet afrekenen maar 
niet/traag reageert op aanmaningen. Wordt vervolgd. 
Sommige zorgverzekeraars, in ieder geval Zilveren Kruis, hebben (aanzienlijke) 
bedragen teruggevorderd, wegens ‘onrechtmatigheid’, dat wil zeggen wegens niet 
voldaan zijn aan alle materiële en/of processuele vereisten waaraan zorgclaims 
onderworpen zijn. Waar rechtens mogelijk hebben zorgverzekeraars hun 
tegenvorderingen verrekend. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Na faillissementsdatum is wegens pre-faillissementsdatum geleverde zorgminuten voor zover 
nu zichtbaar ca EUR 78.000.- gedeclareerd. 
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In het tussentijdse financieel verslag bij openbaarverslag nr. 1 was ca EUR 174,7k aan 
inkomsten genoteerd van Zilveren Kruis. Dit betrof een tweetal voorschotten. In het 
huidige tussentijdse financieel verslag zijn de definitieve inkomsten van het geheel van 
zorgverzekeraars vermeld, ad ca EUR 209,1k (pre-faillissement en boedelperiode) , 
waarop EUR 15,8k aan verwervingskosten in de boedelperiode in mindering is gekomen 
(ingeschakelde zzp-ers, materiaalkosten, reiskosten).

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Monitoring, zie 3.11.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de bij het faillissementsrekest overgelegde debiteurenlijst was de omvang van de 
debiteuren (zorgverzekeraars)  ten tijde van het uitspreken van het faillissement EUR 
79.146,83. De debiteuren zijn stil verpand aan de Rabobank die naar eigen mededeling tot 
openbaarmaking is overgegaan. Evenwel: kort voor faillissement heeft L&Z in verband me de 
door Rabo  geblokkeerde betalingsrekening (zie 1.7) een gewijzigd bankrekeningnummer (bij 
ING) aan de debiteuren opgegeven. Daarop zijn, ook na faillissementsdatum, betalingen 
ontvangen, zonder enige ‘sturing’ in deze, door de curator. Zie voorts onder 5. 

Los hiervan staat, blijkens de jaarrekeningen, een vordering van L&Z op 
groepsmaatschappijen c.q. de aandeelhouder, eind 2015 EUR ad  234k, volgens de concept 
jaarrekening 2016 per eind van dat jaar opgelopen tot EUR 270k.

Voor debiteurenincasso zie nu 3.12.

Volgens huidige gegevens bedraagt het totaal van intercompany claims EUR 244,4k. De 
curator heeft deze kwestie voorshands laten rusten, maar gaat daarover nu in gesprek 
met de voormalige bestuurders van failliet.
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4.2 Opbrengst

EUR 183.757,04 (tot 14 augustus 2017), welk saldo is ontstaan zowel door reguliere 
betalingen van zorgverzekeraars als door verval van het onder een zorgverzekeraar ten laste 
van L&Z gelegd beslag (zie 1.7), terwijl voort Zilveren Kruis op verzoek van de curator 
augustus een voorschot op betaling van WLZ declaraties over augustus heeft gestort (de 
verhouding tussen verschuldigde betalingen van ZK en haar voorschot is op dit moment niet 
bekend).

Zie thans 3.12 en het bijgevoegde tussentijdse financieel verslag.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Overleg met zorgverzekeraars. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank had per datum aanvang faillissement een vordering van EUR 49.711,- + P.M. Het 
betreft een krediet in rekening-courant tot een maximum van EUR 150.000,-. Het krediet werd 
verstrekt/staat op naam van de Vennootschap. L&Z Holding, Holding Bouri, Holding El 
Aazzaoui, RPD Care B.V. en Leven & Zorg GGZ B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door 
de Vennootschap jegens de Rabobank aangegane verplichtingen. De bank heeft stil pandrecht 
op debiteuren en inventaris. De inventaris is voor haar niet interessant i.v.m het 
bodemvoorrecht van de fiscus en diens omvangrijke vordering.

Met Rabobank is voorts overleg gevoerd n.a.v. gestelde onder 4.1 (het ‘omleiden’ van 
debiteurenbetalingen door L&Z vóór haar faillissement), in verband waarmee de bank zich 
benadeeld acht en stappen overweegt. Die benadeling lijkt evenwel niet te gaan plaatsvinden 
nu alsnog (zie 3.12) tijdens  faillissement EUR 78k is gedeclareerd die onder het pandrecht 
van de bank valt.  Het overleg wordt vervolgd. Uitgangspunt daarbij is dat de boedel de 
incassowerkzaamheden richting zorgverzekeraars voortzet.

Op 27 oktober 2017 deed de curator aan Rabo een gedetailleerd voorlopig 
afrekeningsvoorstel ter zake van haar pandrecht, ad EUR 12.459,50 (na aftrek 
boedelbijdrage EUR 1.384.38). De bank heeft dit geaccepteerd. Het bedrag is betaald.

De curator heeft thans een aanvullend afrekeningsvoorstel aan de bank gedaan, tot 
betaling van een bedrag ad EUR 14.398,12 (na aftrek van een boedelbijdrage van EUR 
2.540,80). De systematiek van deze afrekening was al door de bank geaccepteerd. Na 
betaling hiervan zal de resterende bankschuld nog EUR 8.876,00 bedragen, rente p.m.
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5.2 Leasecontracten

Door de Vennootschap zijn bij drie verschillende partijen auto’s geleased, te weten bij 
Leasevisie B.V. (operational lease, vijftien auto’s), Multilease B.V. (operational lease, twee 
auto’s) en FCA Capital Nederland B.V. (financial lease, één auto). De bij Leasevisie B.V. en 
Multilease B.V. geleasete auto’s zijn ofwel ingeleverd, ofwel overgenomen door andere 
partijen die de betreffende leasecontracten hebben overgenomen. De curator is thans in 
gesprek met FCA Capital Nederland B.V. omtrent het voertuig dat van haar is geleased, maar 
dat door de directie van gefailleerde aan een derde (die geen bemoeienis met het bedrijf van 
L&Z heeft) in gebruik is gegeven (waarbij die derde overigens de leasekosten rechtstreeks aan 
FCA betaalt).

FCA wenste het leasecontract niet over te zetten op naam van genoemde derde. Deze 
heeft de auto moeten inleveren. FCA heeft een restantvordering ad EUR 2.711,- bij de 
boedel ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden

Als zekerheden heeft de Rabobank als gezegd pandrecht op de huidige en toekomstige 
inventaris en vorderingen op derden gevestigd. Tevens hebben de heren Bouri en El Aazzaoui 
allebei een borgstelling ad EUR 75.000,- afgegeven.

5.4 Separatistenpositie

Afrekening met Rabobank zal plaatsvinden op basis van haar positie als separatist, ten 
aanzien van door de curator nog gedeclareerde pre-faillissements-zorgminuten

5.5 Boedelbijdragen

In beginsel is Rabobank een boedelbijdrage van 10% verschuldigd. Echter, waar de bank het 
recht zou hebben die kostenpost eveneens onder haar pandrecht te incasseren, heeft het 
stellen van een boedelbijdrage geen zin. Nagegaan wordt of dit het geval is.

Voor afrekening met de bank, zie 5.1. Er zijn boedelbijdragen gehanteerd van 0%, 10% 
en 15%, op basis van gemaakte nadere afspraken.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er is vooralsnog niet gebleken van enig rechtsgeldig ingeroepen eigendomsvoorbehoud. Eén 
partij heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud, maar dat niet onderbouwd (ook niet 
na een verzoek daartoe).

5.7 Retentierechten

Niet van gebleken.

5.8 Reclamerechten

Niet van gebleken.
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5.9 Werkzaamheden

Afwikkeling dan wel overdracht van het tussen FCA Capital Nederland B.V. en de 
Vennootschap overeengekomen leasecontract.

Afgehandeld.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de Vennootschap zijn met toestemming van de rechter-commissaris tijdelijk 
voortgezet na datum faillissement. De reden hiervoor is dat de Vennootschap een zorgstelling 
is en indien de activiteiten per direct zouden zijn gestaakt de cliënten van de Vennootschap 
zouden zijn verstoken van zorg. Voorts heeft het voortzetten van de activiteiten de kans dat 
een doorstart zou kunnen worden gerealiseerd vergroot, en daarnaast met behulp van door 
UWV betaald  inkomen gegenereerd, in welk verband het UWV een preferente 
boedelvordering verkrijgt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Voor de voortzetting van de exploitatie (tot 28 augustus) dienden kosten te worden gemaakt. 
Een deel ervan eiste onmiddellijke betaling, zoals benzinekosten en vergoedingen zzp-ers. Zie 
het tussentijds financieel verslag. Betaling van andere kosten moet nog volgen, zoals 
voortgezet gebruik van leaseauto’s, e-mail verkeer met gebruikmaking van systeem Citrix, 
nutsvoorzieningen.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Veelvuldig contact met zorgmanagers, individuele werknemers, leasebedrijven, directie en 
financiële administratie.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Op 28 augustus 2017 is met toestemming van de rechter-commissaris een volledige doorstart 
gerealiseerd. Op die datum is daaromtrent overeenstemming bereikt met MOB Amsterdam 
B.V., onderdeel van MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. (“MOB”) te Rotterdam.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Er hebben circa twintig partijen interesse getoond in een doorstart van de activiteiten van de 
Vennootschap, waarvan acht ook daadwerkelijk een bod hebben uitgebracht. Vervolgens zijn 
de biedingen beoordeeld op de mate waarin de bestaande zorg zou worden gecontinueerd op 
dezelfde wijze, behoud van werkgelegenheid en opbrengst. Daar is MOB als 
voorkeurskandidaat uitgekomen, nadat ook met een andere kandidaat onderhandelingen zijn 
gevoerd. Complicatie bij het doorstartproces is geweest de machtspositie van Zilveren Kruis 
als belangrijkste zorgverzekeraar in Amsterdam. ZK heeft besloten het aantal 
‘gecontracteerde’ zorgverleners waarmee zij thans werkt vanaf 2018 aanzienlijk terug te 
brengen. Voor een heel aantal gegadigden bleek in verband hiermee het ‘overnemen’ van L&Z 
geen haalbare kaart.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

De koopsom ten aanzien van de doorstart bedraagt EUR 48.621,-, bestaande uit:
- inventaris en bedrijfsmiddelen: EUR 7.621,-; en
- immateriële activa en rechten uit zorgovereenkomsten: EUR 41.000,-.

Het immateriële gedeelte houdt tevens in het recht van de koper op medegebruik van de 
Overschiestraat 55, derde etage, voor zolang de huuropzeggingstermijn ex art. 39 Fw 
voortduurt.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Het afhandelen van een aantal uitvoeringsaspecten en na-ijleffecten.

Afgewikkeld.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie zal op korte termijn door het bestuur aan de curator ter beschikking worden 
gesteld en nader worden onderzocht. Door veelvuldig contact met de senior financieel 
medewerkster heeft de curator als eerste indruk gekregen dat de administratie (gevoerd in 
Exact-Online) een volledige en up to date indruk maakt.

Administratie is volledig en toegankelijk.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2014 en 2015 zijn volgens de gegevens van de Kamer van 
Koophandel niet tijdig gedeponeerd. Wel heeft de directie de jaarrekeningen tijdig volgens 
desbetreffende voorschriften aan de zorgautoriteiten ter hand gesteld. De curator beraadt zich 
op e.e.a.

Curator ziet geen reden te late deponering op zichzelf te gebruiken voor actie tegen 
bestuurders.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De accountant van Leven & Zorg heeft naar verluidt over de jaarrekeningen 2013 tot en met 
2015 een goedkeurende verklaring afgegeven. Dit wordt nader onderzocht.

In orde bevonden.
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Geplaatst en gestort kapitaal: EUR 18.000.

Onderzoek of aan de stortingsplicht is voldaan blijft achterwege in verband met verstrijking van 
de verjaringstermijn. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Vooralsnog weinig indicaties maar is voorwerp van nader onderzoek.

Curator heeft overleg gevoerd met Zilveren Kruis n.a.v. terugvordering door deze van 
bijna EUR 2 mln aan uitgekeerde zorggelden, en de vraag gesteld of ZK van haar zijde 
hierin een grondslag zou zien voor actie. Opmerkelijk genoeg luidde het antwoord: nee. 
In de visie van ZK is wel sprake van onrechtmatigheid, niet van fraude. De 
regeldichtheid in de gezondheidzorg is van dien aard dat tekortkomingen in de 
uitvoering veelvuldig zijn. Curator ziet geen andere zwaarwegende gronden voor 
aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur. 

7.6 Paulianeus handelen

Vooralsnog niet van gebleken.

Onderzoek op enkele details loopt nog.

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek naar de administratie, naar de te laat gedeponeerde jaarrekeningen en naar 
eventuele onrechtmatigheden.

Goeddeels voltooid, zoals uit het voorafgaande blijkt.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m. 
UWV ter zake van loongarantie: p.m.
Huurvorderingen: idem.
Claimsagent: 15,23 EUR

UWV ter zake van loongarantie: EUR 332.479,21
Huurvorderingen: Overschiestraat (3xEUR 4.042,52 =) EUR 12.127.56
Claimsagent: EUR 102,85
Terugvordering Zilveren Kruis: EUR 103.461,06
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

Volgens opgave bij faillissementsaanvraag: EUR 471.796,-

Thans: EUR 718.206,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet ontvangen.

EUR 244.326,63

8.4 Andere pref. crediteuren

(Nog) niet aangemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27.

53.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Ingediend: EUR 331.124,26; totaal volgens opgave bij faillissementsaanvraag: EUR 
1.059.432,-

Thans ingediend, inclusief terugvordering zorgverzekeraar(s): EUR 2.891.686,69. 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

Mogelijk: vereenvoudigde afwikkeling, hangt af van uitkomst van 4.1.

8.8 Werkzaamheden

Geen.

Treffen van betalingsregling, in uiterste geval: procederen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

De nog resterende activa zullen worden verkocht. Uitdeclareren van zorgverlening over 
boedelperiode, en monitoring van declaraties bij zorgverzekeraars. In kaart brengen van 
rekening-courant verhouding met groepsvennootschappen c.q. aandeelhouders c.q. 
bestuurders, en incasso-inspanningen ten aanzien van daaruit voortvloeiende vorderingen  
Voorts zal nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van het faillissement en 
eventuele onrechtmatigheden. 

Thans nog, in hoofdzaak: incasso Aevitae voltooien en regeling treffen terzake van 
intercompany claim op moedervennootschap.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Het derde openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak.
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