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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

ROYAL ZORG B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROYAL 

ZORG B.V., ingeschreven in het  handelsregister onder nummer 

53035151, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende 

te (1105 BV)  Amsterdam aan de Paalbergweg 26. 

Faillissementsnummer :   F.13/16/154 

Datum uitspraak : 22 maart 2016 

Uitgesproken op : eigen aangifte  

Curator  :   mr. W. Janssen – van Kesteren (Fort Advocaten N.V., 

Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 

0206620470, e-mail: janssen@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. C.P. Bleeker 
 
Activiteiten onderneming : thuiszorg 

Omzetgegevens : in onderzoek 

Personeel gemiddeld aantal : in onderzoek 

 

Datum verslag : 26 april 2016 

Verslagperiode : 22 maart 2016 - 25 april 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 34,5 uren 

Bestede uren totaal : 34,5 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 79.235,89 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 
Royal Zorg B.V. is opgericht op 9 augustus 2011 door Medicare Groep B.V. Haar naam was 
destijds Maxima Zorg B.V. Als handelsnamen is vanaf de oprichting zowel Maxima Zorg als 
Royal Zorg gebruikt. Op 14 oktober 2015 is de statutaire naam gewijzigd in Royal Zorg B.V. Als 
handelsnaam wordt nog steeds (ook) Maxima Zorg gebruikt. Bestuurder van Royal Zorg is de 
heer K. el Otmani, die tevens bestuurder is van Medicare Groep.  
 
Tegelijkertijd met de statutaire naamswijziging van Royal Zorg is een nieuwe vennootschap 
opgericht met als naam Maxima Zorg Amsterdam B.V. El Otmani is indirect bestuurder van 
Maxima Zorg Amsterdam. Volgens El Otmani is Maxima Zorg Amsterdam opgericht om de 
activiteiten van Royal Zorg over te nemen teneinde de continuïteit van zorgverlening te 
garanderen. Deze continuïteit zou in gevaar zijn gekomen vanwege de slechte financiële 
toestand waarin Royal Zorg zou zijn komen te verkeren.  

 

1.2  Winst en verlies 

 In onderzoek. 

 

1.3 Balanstotaal 

 In onderzoek. 

 

1.4 Verzekeringen 

 In onderzoek. 

 

1.5 Huur 
In onderzoek. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 
Tijdens de eerste bespreking op 23 maart 2016 heeft El Otmani samengevat als volgt verklaard. 
 
Royal Zorg heeft jaren terug de activiteiten overgenomen van Rommana Zorg B.V. Zij was in de 
problemen gekomen door hoofdaannemers (haar opdrachtgevers), die te laat of niet betaalden.  
 
Royal Zorg heeft vervolgens pech gehad met haar samenwerkingsverbanden en de 
teruglopende tarieven als gevolg van bezuiniging op de zorg. Aanvankelijk werkte Royal Zorg in 
opdracht van H+B Thuiszorg en Thuiszorg van Oranja, nadien werkte zij samen met Diakonie 
Thuiszorg en tot slot met Joost Zorg. Telkens liep de samenwerking spaak, ofwel omdat de 
opdrachtgever te laat, onvolledig of niet betaalde ofwel omdat die failliet ging. Dit leidde tot grote 
verliezen, bij elkaar meer dan EUR 300.000. Door deze verliezen kon Royal Zorg het 
pensioenfonds en de Belastingdienst niet meer betalen. 
 
Royal Zorg heeft in overleg met haar accountant een reorganisatieplan opgesteld. Dit plan kon 
niet ten uitvoer worden gelegd. De voornaamste reden daarvoor was dat Joost Zorg niet 
betaalde aan Royal Zorg, zodat er geen middelen waren om een regeling te financieren. 
Vanwege het ontbreken van vooruitzichten voor Royal Zorg, is besloten tot het doen van eigen 
aangifte van faillissement door Royal Zorg. 
 
De curator doet onderzoek. 
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2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
Circa 100. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 Onbekend. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

 De werknemers is op 29 maart 2016 ontslag aangezegd door de curator op grond van artikel 40 

Fw. Op 4 april 2016 vond de intake door UWV plaats.  

 

Aan vrijwel alle werknemers is door Maxima Zorg Amsterdam een arbeidsovereenkomst 

aangeboden per 1 april 2016.  

 

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

 Niet van toepassing. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.1 Beschrijving 

Royal Zorg verleende thuiszorg aan circa 120 mensen. De curator onderzoekt de wijze waarop 

de verbintenissen tussen Royal Zorg, haar aandeelhouder, de patiënten en de zorgverzekeraar 

vorm is gegeven. Op basis van mededelingen van El Otmani, gaat de curator ervan uit dat het 

patiëntenbestand toekomt aan Royal Zorg. De curator doet nader onderzoek hiernaar. 

 

Royal Zorg was verder eigenaresse van twee voertuigen. 

 

3.2  Verkoopopbrengst 

 EUR 12.500. 

 

3.3  Boedelbijdrage 

 Niet van toepassing. 

 

3.4  Bodemvoorrecht fiscus 

 Niet van toepassing.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Niet van toepassing. 

 

Andere activa 

 Niet van toepassing. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

 In onderzoek. 
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5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

Royal Zorg bankiert bij ING Bank N.V. Zij had geen krediet maar hield slechts een rekening aan. 

Op deze rekening stond ten tijde van het uitspreken van het faillissement een creditsaldo van 

EUR 1.140,79. Nadien is in totaal EUR 71.000 bijgeschreven. Op de boedelrekening is derhalve 

inmiddels EUR 72.140,79 ontvangen. 

 

5.2 Leasecontracten 

In onderzoek. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 
Niet van toepassing. 

 

5.4 Separatistenpositie 

 Niet van toepassing. 

 

5.5 Boedelbijdragen 

 Niet van toepassing. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 Niet van toepassing. 

 

5.7 Reclamerechten 

 Niet van toepassing. 

 

5.8 Retentierechten 

 Niet van toepassing. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

 Niet van toepassing. 

 

Doorstart 

 Zoals beschreven onder 3, heeft de curator de goodwill (het patiëntenbestand) en de voertuigen 

verkocht aan Maxima Zorg Amsterdam voor een bedrag van EUR 12.500. Deze prijs is tot stand 

gekomen door een vergelijking te maken tussen het onderhavige patiëntenbestand en de 

koopprijs die is betaald voor het patiëntenbestand in vergelijkbare faillissementssituaties. Ook 

zijn andere partijen in de gelegenheid gesteld om een bieding uit te brengen. Aangezien een 

doorstart zeer snel gerealiseerd moest worden om de zorg aan patiënten te garanderen, is er 

geen andere partij in staat en bereid gebleken om een doorstart te maken. Om die reden zijn de 

activa verkocht aan Maxima Zorg Amsterdam. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 
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7.2 Depot jaarrekeningen 
De jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Niet van toepassing. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 Aan de stortingsplicht is voldaan. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

 In onderzoek. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 Nog onbekend. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 Nog onbekend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 Nog onbekend. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 Nog onbekend. 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 Nog onbekend. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Onbekend. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

In onderzoek. 
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10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Onbekend, dit zal met name van de uitkomsten van het rechtmatighedenonderzoek van de 

curator afhangen. 

 

10.2 Plan van aanpak 

 Uitvoeren van rechtmatighedenonderzoek en afwikkeling activatransactie. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 26 

april 2016. 

 

 

 

 

mr. W. Janssen-van Kesteren 

curator 

 

 

 

 

 

 


