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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Huisartsenzorg De Groot BV, Hoofdweg 10 Damwald 05-06-2018
 4

Huisartsenzorg De Groot BV, Hoofdweg 10 Damwald 05-06-2018
 4

Door de vennootschap werd een huisartsenpraktijk geëxploiteerd. Deze 
vennootschap is
opgericht in verband met het feit dat op huisarts De Groot destijds de WSNP 
regeling van
toepassing is verklaard. De huisartsenmaatschap -De Groot en diens 
echtgenote- is
vervolgens geruisloos ingebracht in de nieuw opgezette vennootschap.

05-06-2018
 4

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 291.460,00 € 2.397,00 € 53.117,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 05-06-2018
Insolventienummer F.17/17/71
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000014476:F001
Datum uitspraak 11-07-2017

R-C mr. H.H. Kielman
Curator mr. P.S. van Zandbergen



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

De vennootschap heeft volgens voorlopige cijfers een geringe w inst 
gerealiseerd te weten €2.397,00. Dat er niettemin een liquiditeitstekort is 
ontstaan laat zich voornamelijk verklaren door een oplopende rekening 
courant schuld van de directie.

05-06-2018
 4

7

inclusief directie

05-06-2018
 4

Boedelsaldo
€ 43.631,15

05-06-2018
 4

van
7-3-2018

t/m
5-6-2018

05-06-2018
 4

Verslagperiode Bestede uren

4 14,39 uur

totaal 14,39 uur

1. Inventarisatie

De directie van de vennootschap werd verzorgd door de heer Jan de Groot 
(DGA).

05-06-2018
 4

geen 05-06-2018
 4



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Al de lopende verzekeringen zijn beëindigd. 05-06-2018
 4

Door de vennootschap werd het bedrijfspand gelegen aan de Haadwei 10 te 
Damwald
gehuurd. Deze huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden per 15 
augustus 2017 beeindigd. De huur van het bedrijfspand is betaald tot en met 
de maand mei 2017.

05-06-2018
 4

Naar het zich laat aanzien zijn de inkomsten en de uitgaven niet goed op 
elkaar afgestemd. Er was weliswaar een constante inkomstenstroom maar 
de vennootschap zag zich vanaf de oprichting reeds geconfronteerd met een 
aanzienlijke oude schuld aan de oud-accountant van de maatschap, welke 
schuld ten gevolge van de geruisloze inbreng van alle activa en passiva 
aanstonds voor rekening kwam van de vennootschap. Over de 
verschuldigdheid van deze schuld is geprocedeerd. Gedurende de looptijd 
van de procedure is er op de schuld -die werd betw ist- niet betaald. Nadat de 
rechtbank de vordering op de vennootschap heeft toegewezen ontstonden 
er liquiditeitsproblemen toen er op de schuld moest worden betaald. De 
getroffen betalingsregeling drukte op de liquiditeit. Voorts speelt een rol dat 
de rekening courant schuld van de directie teveel is opgelopen. 
Naast dit alles speelde er geruime tijd een discussie met de zorgverzekeraar 
De Friesland
over de ingediende declaraties. De zorgverzekeraar was van oordeel dat er 
teveel
verrichtingen in rekening zijn gebracht. Een en ander resulteerde in een 
terug te betalen
bedrag van € 13.901,54 waarvoor een betalingsregeling is getroffen. Deze 
drukte extra op de liquiditeit van de onderneming. Toen deze regeling niet 
correct werd nagekomen heeft De
Friesland de regeling beëindigd en is zij overgegaan tot verrekening met als 
gevolg een acuut liquiditeitstekort. De lonen en de huur konden niet meer 
worden betaald. Het eigen
faillissement is vervolgens aangevraagd.

05-06-2018
 4



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
7

inclusief directie

05-06-2018
 4

Personeelsleden
7

05-06-2018
 4

Datum Aantal Toelichting

13-7-2017 7

totaal 7

Naast de schriftelijke aanzegging van het ontslag is er op 13-07-2017 een 
'kantine
bijeenkomst' georganiseerd in samenwerking met het UWV waarbij de nodige 
formaliteiten in
het kader van de aanvraag ex artikel 61 WW zijn verricht. Tevens zijn toen 
de nodige
gesprekken gevoerd met het personeel aangaande onder andere de oorzaak 
en de gevolgen
van het ingetreden faillissement.

05-06-2018
 4

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

geen

totaal € 0,00 € 0,00

- 05-06-2018
 4



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

- 05-06-2018
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

bedrijfsinventaris (gedateerd) € 4.500,00

totaal € 4.500,00 € 0,00

Er is de nodige (gedateerde) bedrijfsinventaris zich destijds bevindende in 
het gehuurde
bedrijfspand. Tijdens de verslagperiode is de curator er in geslaagd, na 
vooraf verkregen
toestemming van de rechter-commissaris, tot verkoop daarvan over te gaan.

05-06-2018
 4

Het merendeel van de verkochte inventaris is als bodemzaak aan te merken. 05-06-2018
 4

Met de opvolgend huisarts is uitvoerig overleg gevoerd teneinde te komen 
tot de verkoop van de inventaris.

05-06-2018
 4

Er was nog het nodige aan verrichting dat moest worden gedeclareerd bij de 
diverse
zorgverzekeraars. Tijdens de verslagperiode is daarvoor zorggedragen.

05-06-2018
 4

Het saldo van de gedeclareerde verrichtingen in de maand juni bedraagt € 
6.791,60. Voor de
maand juli gaat het om een bedrag van € 4.109,61. Met betrekking tot een 
deel van de
gedeclareerde verrichtingen beroept de zorgverzekeraar De Friesland zich op 
verrekening.

05-06-2018
 4



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderdeel van de verkoop van de activa is de verkoop van de immateriële 
activa en dan name de door de vennootschap gebruikte telefoonnummers.

05-06-2018
 4

Zie bedrijfsmiddelen. Daarnaast is het bedrijfspand tegen betaling van een 
gebruiksvergoeding
voor de duur van een maand ter beschikking gesteld aan de koper van de 
activa voor een
vergoeding van € 1.750,00 exclusief BTW. Ook is nog gedurende een enkele 
week gebruik
gemaakt van de diensten van het (oud) personeel teneinde de overdracht 
van de praktijk
soepel te laten verlopen.

05-06-2018
 4

4. Debiteuren

De debiteuren in dit faillissement bestaan voor het overgrote deel uit de 
inmiddels
gedeclareerde verrichtingen zoals omschreven onder 'onderhanden werk '. 
Daarnaast geldt
dat (kort) voorafgaand aan het faillissement de inschrijvingstarieven voor het 
3e kwartaal nog zijn gedeclareerd aan de diverse zorgverzekeraars. Het gaat 
daarbij om een totaal bedrag van € 38.348,99. Het overgrote deel daarvan 
komt voor rekening van De Friesland die zich op verrekening beroept, en niet 
bereid is tot betaling over te gaan voor de periode na faillissementsdatum. 
Voor de periode na faillissementsdatum is sprake van een voorschotnota 
welke voorafgaand aan het faillissement in rekening is gebracht. Omdat 
sprake is van een voorschot kan betaling daarvan door de boedel niet 
worden afgedwongen als zijnde niet verschuldigd.

05-06-2018
 4



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 05-06-2018
 4

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inmiddels heeft de curator de digitale administratie ontvangen. Deze is 
bijgehouden, in
die zin dat alles is geboekt. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

05-06-2018
 4

De jaarrekeningen zijn gedeponeerd. De jaarrekening 2014 tijdig, de 
jaarrekening betreffende
het jaar 2015 te laat, te weten op 7-7-2017.

05-06-2018
 4

n.v.t. 05-06-2018
 4

De aandelen zijn volgestort. 05-06-2018
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

De uitgaven welke via de vennootschap zijn gedaan en welke weliswaar in 
rekening courant zijn geboekt waren in relatie tot het resultaat van de 
vennootschap (veel) te hoog. Dit levert op zich genomen aansprakelijkheid 
op. De bestuurder biedt evenwel geen verhaal.

05-06-2018
 4

7.6 Paulianeus handelen

Uit onderzoek is de curator gebleken dat de aanvankelijk via de failliete 
vennootschap geleasede auto van het merk BMW gekentekend 48-RPF-3 -
financial lease- op 9 juni 2017 op naam van de heer de Groot in privé is 
gezet. Daartoe is privé een slotbetaling van €6.590,95 aan de 
leasemaatschappij Gijba-Lease voldaan. Naar het idee van de heer en 
mevrouw De Groot betrof de auto een privé auto. De heer en mevrouw De 
Groot is de destijds opgemaakte leaseovereenkomst voorgehouden en de 
curator heeft de auto met een beroep op de faillissementspauliane opgeëist. 
Na intensief overleg is tot afgifte van de auto overgegaan. Verkoop daarvan 
is inmiddels door de curator gerealiseerd.

05-06-2018
 4



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 10.790,00

Boedelvorderingen exclusief het salaris curator.

05-06-2018
 4

€ 197.554,00 05-06-2018
 4

€ 11.550,13 05-06-2018
 4

8 05-06-2018
 4

€ 51.240,49 05-06-2018
 4

ex art. 137 a FW 05-06-2018
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

geen 05-06-2018
 4

10. Overig

De verdere afw ikkeling op de voet van art. 137a FW kan worden ingezet. 
Daartoe dient het salaris curator te worden vastgesteld. Een daartoe 
strekkend verzoek zal worden ingediend.

05-06-2018
 4

Afhankelijk van het tijdstip van de vaststelling van het salaris kan na 
vaststelling daarvan binnen 3 maanden de definitieve afw ikkeling volgen.

05-06-2018
 4

5-9-2018 05-06-2018 
 4

Bijlagen
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