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TWEEDE 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. F. Kemp (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 

Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 0206620470, e-mail: 

kemp@fortadvocaten.nl voorheen: mr. W. Janssen – van 

Kesteren) 

Rechter-commissaris  : mr. C.P. Bleeker 
 
Activiteiten onderneming : thuiszorg 

Omzetgegevens : Jaar:  Bedrag:    

   2014  EUR 1.516.794,= 

   2015  EUR 1.356.620,= 

 

Personeel gemiddeld aantal : 90 

 

Datum verslag : 24 augustus 2016 

Verslagperiode : 25 april 2016 - 24 augustus 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 23,4 uren 

Bestede uren totaal : 57,8 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 134.163,19 

 
 
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 
Voor een beschrijving van de directie en organisatie van Royal Zorg wordt verwezen naar het 
voorgaande verslag. 

 

1.2  Winst en verlies 

 2014 EUR 22.949,20 

 2015 EUR 20.344,03 

 2016 onbekend (eerste kwartaal) 

 

 

1.3 Balanstotaal 

 2014 EUR 404.339,= 

 2015 EUR 490.486,= 

 2016 onbekend 

 

1.4 Verzekeringen 

 De groep waartoe Royal Zorg behoorde beschikt over de gebruikelijke verzekeringen. De 

lopende verplichtingen van de verzekeringspolis werden vanaf datum faillissement voldaan door 

Maxima Zorg Amsterdam B.V., het bedrijf dat activa en activiteiten van Royal Zorg heeft 

overgenomen. 

 

Daarmee is dit onderdeel afgewikkeld. 

 

1.5 Huur 
De bedrijfsruimte van Royal Zorg werd voorheen gehuurd door Maxima Zorg B.V. Alle 
huurverplichtingen vanaf datum faillissement zijn voldaan door Maxima Zorg Amsterdam B.V., 
de partij die activa en activiteiten van Royal Zorg heeft overgenomen. Per 1 april 2016 heeft 
Maxima Zorg Amsterdam B.V. ook de huurovereenkomst overgenomen. 

 

Daarmee is dit onderdeel afgewikkeld. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 
Voor een uiteenzetting van de visie van het bestuur op het ontstaan en de oorzaken van het 
faillissement wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 
 
De curator doet onderzoek. 

 

 

2. PERSONEEL 

 

 Afgewikkeld. Verwezen wordt naar het voorgaande verslag. 

 

 

3. ACTIVA 

 

3.1 Onroerende zaken, Boedelbijdrage, Bodemvoorrecht fiscus, Voorraden / onderhanden werk, 

Andere activa 

 Niet van toepassing. 
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Bedrijfsmiddelen, Andere activa 

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. Royal Zorg was verder eigenaresse van twee 

voertuigen. 

 

De curator heeft de goodwill en de voertuigen verkocht voor een bedrag van EUR 12.500. 

Verwezen wordt tevens naar hoofdstuk 6. 

 

3.2  Verkoopopbrengst 

 EUR 12.500. 

 

3.3  Onroerende zaken, Boedelbijdrage, Bodemvoorrecht fiscus, Voorraden / onderhanden werk,  

 Niet van toepassing. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

 In onderzoek. 

 

 

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, Reclamerechten, Retentierechten, Eigendomsvoorbehoud, Boedelbijdragen, 

Separatistenpositie, Beschrijving zekerheden 
Niet van toepassing. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

 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. 
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7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 

 

7.2 Onbehoorlijk bestuur 
In onderzoek. 

 

7.3 Paulianeus handelen 

 In onderzoek. 

 

7.4 Depot jaarrekeningen, Stortingsverplichting aandelen, Goedkeuringsverklaring accountant 
 Voor de verslaglegging op deze onderdelen wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 

 

 

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 

 2 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 227.695,97 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Onbekend. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

Voor zover bekend is Royal Zorg niet betrokken bij een procedure. 
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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; 

(a) Een aanvang maken met de geëigende onderzoeken; 

(b) Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden. 

 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 24 

augustus 2016. 

 

 

 

 

mr. F. Kemp 

curator 

 

 

 

 

 

 


