OPENBAAR VERSLAG NR. 1
INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN
STICHTING ZORGGROEP BES
Datum: 26 juni 2020

Vennootschapsgegevens:

:

Stichting Zorggroep BES

Oprichtingsdatum
Vestigingsadres

:
:

1 maart 2016
Kaya Amsterdam 25C, Kralendijk

Faillissementsnummer
Datum uitspraak faillissement

:
:

BON2020000133
26 maart 2020

Curator
Rechter-commissaris

:
:

mr. C.M. van Liere
mr. F.J.F. Gerard

Activiteiten onderneming

:

Ketenzorgwerkzaamheden voor chronisch zieken

Omzetgegevens
Personeel op datum faillissement

:
:

onbekend
6 werknemers

Verslagperiode
Bestede uren 26 maart-26 juni

:
:

26 maart – 26 juni 2020
135.3

Bestede uren totaal

:

135.3

Opmerkingen vooraf
Dit is het aanvangsverslag van de curator van Stichting Zorggroep BES. Het verslag bestrijkt de
periode van 26 maart t/m 26 juni 2020.
De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en
juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden
gedaan. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden
ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid
noch als afstand van enig recht. In dit verslag geeft de curator op vereenvoudigde wijze de huidige
stand van zaken weer volgens de in Bonaire geldende richtlijnen voor faillissements- en
surseanceverslaglegging.
Het verslag zal worden gepubliceerd op www.ekvandoorne.com.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Stichting Zorggroep BES (“Gefailleerde”, of de “Stichting”) is opgericht op 1 maart 2016 ter
versterking van de eerstelijnszorg ketenzorg met een focus op diabetes patiënten.
De Stichting werd bestuurd door een driekoppig bestuur: Mary Louise Lont, Dick van der
Vaart en Christopher Frans.

1.2

Winst en verlies, balanstotaal:
Wint en verlies
: 2019 : Onbekend, geen budget voor accountant
: 2018 : USD 132.066
: 2017 : USD 25.464
Balanstotaal

: 2019 : USD 25.892,81
: 2018 : USD 86.274
: 2017 : USD 213.738

1.3

Lopende procedures:
Geen

1.4

Verzekeringen
Er zijn tot dusver geen verzekeringen aangetroffen. Voor zover een nog lopende verzekering
wordt aangetroffen, zal de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht van het
faillissement en worden verzocht de verzekering te beëindigen, alsmede eventuele
premierestituties te voldoen op de boedelrekening.

1.5

Huur
Het kantoorpand aan de Kaya Amsterdam 25C werd door gefailleerde gehuurd van
Panadero Business B.V. voor een bedrag van 2.771.63 USD per maand in 2019 en
2.807,66 USD per maand in 2020.
De huur is reeds voor datum van faillissement geëindigd. De curator heeft – na een door
hem verzochte afkoelingsperiode– het pand op 9 juni jl. bezemschoon opgeleverd aan de
verhuurder.

1.6

Oorzaak faillissement
Uit de gesprekken met de bestuurders en de overige aan de curator mondeling en schriftelijk
verstrekte informatie wordt het volgende afgeleid.
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De activiteiten van de Stichting bestonden – kort gezegd – uit het voorzien van langdurige
zorgondersteuning aan chronisch zieke patiënten, met een focus op diabetespatiënten. De
enige opdrachtgever was ZVK.
Op 23 mei 2019 heeft ZVK de overeenkomst met Stichting Zorggroep BES per 1 augustus
2019 opgezegd. De grond voor de opzegging was het niet implementeren van
huisartseninformatiesysteem Promedico en het dubbel declareren van kosten door de
stichting. De Stichting was het oneens met de opzegging en entameerde een kort geding
tegen ZVK. Bij vonnis d.d.18 november 2019 heeft het GEA de vorderingen van de Stichting
volledig afgewezen. De rechter was kort gezegd van oordeel dat ZVK de overeenkomst met
de Stichting rechtmatig had opgezegd. Omdat ZVK de enige opdrachtgever van de stichting
was, verloor zij daarmee haar enige inkomstenbron en kon zij niet meer voldoen aan haar
lopende verplichtingen. Uiteindelijk is de Stichting op eigen verzoek failliet verklaard.
2. Personeel
2.1
2.2
2.3
2.4

Aantal ten tijde van faillissement: 6
Aantal in jaar voor faillissement: 6
Datum ontslagaanzegging: 31 maart 2020
Werkzaamheden:
Het ontslag was aan de werknemers reeds mondeling aangezegd en naar aanleiding hiervan
waren zij sinds medio november 2019 ontheven uit hun functie. Ook kregen zij niet meer
betaald. De curator heeft vooralsnog niet kunnen vaststellen of dit ontslag volgens de regels
is verlopen en heeft, met machtiging van de Rechter-commissaris, de
arbeidsovereenkomsten voor zover vereist opgezegd. Hierna konden de werknemers een
cessantia uitkering aanvragen.

3. Activa
Onroerende zaken
3.1
3.2
3.3
3.4

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:
:
:

Geen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
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Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
Stichting Zorggroep BES had een gebruikelijke kantoorinventaris en smartphones en
laptops in eigendom.
De curator heeft de smartphones en laptops tegen een marktconforme prijs te koop
aangeboden aan de werknemers. De werknemers hebben het aanbod deze zaken over te
nemen grotendeels geaccepteerd.
De curator heeft de kantoorinventaris aangeboden aan een opkoper. Partijen zijn tot een
koopprijs van 7.500 USD gekomen voor de gehele inventaris. De inventaris is inmiddels
verkocht en geleverd.

3.6
3.7
3.8

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht Fiscus

: 10.300 USD
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

Onderhanden werk
3.9
3.10
3.11

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

Andere Activa
3.12
3.13

Beschrijving
Verkoopopbrengst

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

4. Debiteuren
4.1
Omvang debiteuren
4.2
Opbrengst

: PCN USD 9.930,60
: Niet van toepassing

4.3

: Niet van toepassing

Boedelbijdrage

Werkzaamheden
:
De curator heeft in onderzoek of het pensioenfonds (PCN) haar schuld aan de Stichting
mag verrekenen met de vordering uit hoofde van niet-afgedragen pensioenpremies over
2020.
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5. Banken/ zekerheden
5.1
Vorderingen van bank(en)

: MCB Bank USD 167,52

5.2
5.3

: Niet van toepassing
: Borg op creditcard van USD 2.500

Lease contracten
Beschrijving zekerheden

De Stichting maakte gebruik van een creditcard met een bestedingslimiet van USD 2.500.
Op Bonaire is het gebruikelijk dat het maximumbedrag dat kan worden gespendeerd op een
creditcard als borg wordt gegeven bij de bank ter zekerheidsstelling. De curator heeft de
5.4

juridische kwalificatie en implicaties voor verrekeningsmogelijkheden in onderzoek.
Separatistenpositie
: Niet van toepassing

5.5
5.6

Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

5.7
5.8

Fiduciaire eigendom
Reclamerechten

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

5.9

Retentierechten

: Niet van toepassing

6.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1

Exploitatie

: Niet van toepassing.

6.2

Financiële verslaglegging

: Niet van toepassing.

Doorstart
6.3

Beschrijving

: Niet van toepassing.

6.4

Verantwoording

: Niet van toepassing.

6.5

Opbrengst

: Niet van toepassing.

6.6

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
:
De curator heeft de administratie van Stichting Zorggroep BES onder zich genomen en deze
lijkt te voldoen aan de vereisten die de wet daaromtrent stelt.
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7.2
7.3
7.4

Stortingsverplichting
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen

8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

8.2
8.3

Vorderingen Belastingdienst
Andere pref. vorderingen

: Niet van toepassing.
: In onderzoek
: In onderzoek

: Faillissementskosten PM: USD 24.647,19
Huurpenningen: USD 6.364,03
: USD 31.1994.00
: PCN Pensioenpremies: USD 31.233.00
Salarissen werknemers: USD 84.820,55

8.4
8.5

Aantal conc. crediteuren
Bedrag conc. crediteuren

: tot dusver 7
: USD 25.888,03 en USD 76.250,60 voorwaardelijk

9.
9.1

Overig
Termijn afwikkeling fail.

: Onbekend.

9.2

Plan van aanpak
:
Verdere vereffening van de failliete boedel van Stichting Zorggroep BES. Meer specifiek moet
er worden bekeken of PCN haar schuld met haar vordering kan verrekenen, moet het bedrag
dat in borg is bij de MCB Bank worden overgemaakt naar de derdengelden rekening en zal
een gebruikelijk rechtsmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd.

9.3

Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

: Over 3 maanden of zoveel eerder als noodzakelijk.
: Zie hiervoor.

****************
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