
Algemeen

Gegevens onderneming

FiliCare Zorggroep B.V. ("FiliCare")
Drachtster Heawei 16
9215 VS DE VEENHOOP

Activiteiten onderneming

FiliCare is opgericht op datum 25 mei 2009. Overigens bestond de al onderneming als 
zodanig al langer; zij werd sedert 1 januari 2005 gedreven als eenmanszaak en per 1 
januari 2008 als vennootschap onder firma. Initiators van FiliCare waren de heer Hindrik 
Akkerman (“de heer Akkerman”) en mevrouw Filippina Akkerman-van der Heide 
(“mevrouw Akkerman”). Zij besloten een zorginstelling in te richten vanuit de eigen 
(echtelijke) woning, althans boerderij,  staande en gelegen aan de Drachster Heawei 16 
te (9215 VS) De Veenhoop (“Zorgboerderij”). De familie Akkermans woont thans elders. 
De boerderij, de onroerende zaak, is niettemin nog altijd het eigendom van beiden.

Vanuit de Zorgboerderij wordt zorg verleend aan minderjarigen en jongvolwassenen 
met een gedragsstoornis, ontwikkelingsachterstand, autisme dan wel een combinatie. 
De Zorgboerderij biedt ruimte aan maximaal acht ‘bewoners’ voor wie wordt voorzien in 
vierentwintiguurszorg. Een negende kamer is beschikbaar voor crisisopvang. Vanuit de 
Zorgboerderij wordt tevens dagbesteding geboden aan andere minderjarigen en 
jongvolwassenen uit de regio. 

FiliCare groeide, en zo kwam het tot de opening van locaties in Heerenveen. Inspelend 
op grote vraag, kwam het tot de opening van Nieuw Dialoog, een (ambulant) GGZ-
centrum voor diagnostiek, voor behandeling, begeleiding en consultatie, thans 
kantoorhoudende aan Het Meer 58c te (8448 GK) Heerenveen  (“Nieuw Dialoog”). 
Daarnaast kwam het tot de opening van nog een derde zorglocatie, een kleinschaliger 
woonvorm dan de Zorgboerderij aan Het Zetveld 54-58 te (8447 BJ) Heerenveen (“Het 
Zetveld”). In Het Zetveld wordt zorg geboden aan (jong)volwassenen met autisme, al 
dan niet gecombineerd met een verstandelijke beperking. Het Zetveld biedt ruimte aan 
maximaal vijf cliënten, aan wie (eveneens) vierentwintiguurszorg wordt geboden. De 
drie zorglocaties worden alle geëxploiteerd vanuit (de rechtspersoon) FiliCare.

Omzetgegevens

2014: € 1.412.481,00
2015: € 1.173.566,00

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000006625:F001

08-06-2016

mr. HH Kielman

Curator: mr. R.H. Knegtering

Insolventienummer: F.17/16/107
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Personeel gemiddeld aantal

28

Saldo einde verslagperiode

€ 21.881,40

Verslagperiode

8 juni 2016 tot en met 7 juli 2016

Bestede uren in verslagperiode

146 uren en 15 minuten.

Bestede uren totaal

146 uren en 15 minuten.

Toelichting

Het betreft het beginverslag, ziend op de werkzaamheden in de eerste kalandermaand 
na de faillissementsdatum.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van FiliCare is Hoeders Pleats Vastgoed B.V. (“Hoeders Pleats”). 
De aandelen van Hoeders Pleats worden voorts gehouden door Romsicht Holding B.V. 
(“Romsicht Holding”). De aandelen van Romsicht Holding worden gehouden door de 
heer Akkerman. Bestuurder van FiliCare is sinds 5 januari 2015 de heer Gerhardus 
Welhelmus Deiman-Brinkman (“de heer Deiman”). De heer en mevrouw Akkerman 
bleven evenwel nadrukkelijk bij de gang van de onderneming betrokken.

1.2 Winst en verlies

2014: 91.396,00 (negatief)
2015: 85.824,00 (negatief)

1.3 Balanstotaal

2014: € 621.780,00
2015: € 556.495,00

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende (aangebrachte) procedures.
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1.5 Verzekeringen

FiliCare beschikte over de gebruikelijke verzekeringen. Op het moment van failleren 
waren er geen achterstanden.

1.6 Huur

De bedrijfslocaties worden alle gehuurd. De Zorgboerderij, de voormalig echtelijke 
woning van de heer en mevrouw Akkerman, wordt van hen gehuurd. De Curator heeft 
contact gezocht met de respectieve eigenaren van de locaties, met de vraag of 
bereidheid bestaat tot het continueren van de huurovereenkomsten ingeval van een 
eventuele doorstart. De eigenaren hebben zich alle akkoord verklaard met een nieuwe 
huurder, wat van belang is gebleken in het overnametraject.

1.7 Oorzaak faillissement

Een algemeen probleem binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, is dat betaling door 
de Sociale Verzekeringsbank en door verzekeraars lang op zich laat wachten. Op het 
moment van failleren had FiliCare dan ook een forse debiteurenpost. Liquiditeiten 
daarentegen had zij niet of onvoldoende. Te meer toen de gehouden kredietfaciliteit bij 
de ABN Amro-bank werd ingeperkt. De onmogelijkheid om (nog langer) voor te 
financieren is een belangrijke oorzaak geweest in het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

28.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Datum ontslagaanzegging

10 juni 2016.

2.4 Werkzaamheden

- personeelsbijeenkomst(en)
- ontslagbrieven opstellen
- toestemming rechter-commissaris

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing (zie 1.6).

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Pagina 3 van 10

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

13-07-2016Datum:Nummer: 1



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

De curator heeft in de boedel actief aangetroffen. Het: a) materieel actief bestaande in 
(kantoor)inventaris en levende have. Het actief is door NTAB getaxeerd, in verband 
waarmee de curator op 21 juni 2016 een rapportage ontving. Het, b) immaterieel actief 
bestaande in het cliëntenbestand; goodwill.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De curator is een beperkte biedingsprocedure gestart nadat zich bij hem diverse 
gegadigden hadden gemeld. Er is een verkoopmemorandum opgesteld dat op 21 juni 
2016 aan de diverse gegadigden is toegezonden. De termijn voor indienen van de 
bieding liep af op 29 juni 2016 om 12.00 uur. De curator heeft biedingen ontvangen, en 
is thans doende om te bezien of een doorstart kan worden gerealiseerd. Pas met het 
werkelijk tot stand komen van een activaovereenkomst zal de curator informatie kunnen 
verschaffen over opbrengsten. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal onderzoek verrichten. Helder is wel dat de Belastingdienst een 
aanzienlijke vordering heeft op FiliCare.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- inventariseren activa
- inventariseren gegadigden
- opstellen verkoopmemorandum
- onderhandelingen gegadigden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

€ 186.233,45 (peildatum 5 juli 2016) 
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Behalve de debiteuren, heeft de curator ook het onderhanden werk ter verkoop 
aangeboden. Het betreft de vergoeding voor verleende zorg welke echter nog niet is 
gefactureerd; van het moment van factureren af staat men te boek als debiteur. De 
curator heeft in de biedingsprocedure, waarover 3.7, de gegadigden verzocht om ook 
een percentage te bieden voor overname. Over de uitkomst kan de curator vooralsnog 
niet uitweiden. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- inventariseren vorderingsposities

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

€ 243.013,84 (peildatum 5 juli 2016)

4.2 Opbrengst

Evenals dat geldt voor het onderhanden werk, waarover 3.12, heeft de curator in de 
biedingsprocedure de gegadigden verzocht om een percentage te bieden voor 
overname. De curator zal in het volgende faillissementsverslag meer kunnen delen over 
de uitkomst van de biedingsprocedure.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

- inventariseren debiteuren
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft in de boedel een motorvoertuig aangetroffen, waarvan de 
eigendomsstatus vooralsnog onbekend is. Het zou een motorvoertuig zijn, verkregen 
door middel van een sponsorconstructie. De curator verricht nog nader onderzoek.

Verder heeft de curator twee multifunctionele printers aangetroffen die zijn geleased. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

De curator doet onderzoek.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

- onderzoek naar bijzondere rechten
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

In het faillissement heeft de curator ervoor gekozen om de werkzaamheden per de 
faillissementsdatum voort te zetten voor de duur van de opzegtermijn van de 
werknemers. Waar normaliter een kosten- en batenanalyse aan het besluit tot 
voortzetting vooraf gaat, was voortzetting in het onderhavige geval primair ingegeven 
door het willen continueren van de zorg.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Nadere verslaglegging volgt.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

- bijeenkomst personeel
- aansturen exploitatie
- toestemming rechter-commissaris

6.4 Doorstart: Beschrijving

Zoals reeds aan de orde kwam onder 3.7, is de curator een biedingsprocedure gestart. 
De biedingsprocedure heeft geleid tot nadere onderhandelingen, en naar het zich laat 
aanzien zal overeenstemming worden bereikt over de voorwaarden voor overname. Van 
belang voor de curator bij de onderhandelingen waren de garantie van continuïteit van 
zorg, overname van personeel, inning van debiteuren en het onderhanden werk 
vanwege de 'zorgspecifieke kenmerken', en een reële overnamesom voor het actief.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Verslaglegging over de uitkomst van de biedingsprocedure volgt.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Verslaglegging over de uitkomst van de biedingsprocedure volgt.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Verslaglegging over de uitkomst van de biedingsprocedure volgt.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

- opmaken verkoopmemorandum
- corresponderen met overnamekandidaten
- onderzoek naar handelswijze declareren debiteuren en onderhanden werk
- toestemming rechter-commissaris
- opmaken activaovereenkomst
- bijeenkomst personeel
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator doet onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator doet onderzoek.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De curator doet onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De curator doet onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator doet onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

De curator doet onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In verband met de voortzetting, zijn door 'toedoen' van de curator boedelvorderingen 
ontstaan. Het betreft geld voor boodschappen, en met name ook voldoening van een 
vordering van een crediteur voor instandhouding van de medicatie- en 
declaratiesoftware. Voorts is een wettelijke boedelvordering ontstaan in verband met de 
(opgezegde) huurovereenkomsten. De huurtermijnen na datum faillissement zijn 
boedelvorderingen. Dergelijke vorderingen zijn echter nog niet ingediend ter verificatie.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De curator doet onderzoek naar het beloop van de vordering.

8.3 Pref. vord. van het UWV

De curator is in afwachting van opgave van het beloop van de vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

De curator doet onderzoek.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 75.300,97.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onhelder.

8.8 Werkzaamheden

- beoordelen vorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover de curator bekend, liepen er geen gerechtelijke procedures, waarover ook 
1.4.

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 onhelder.

10.2 Plan van aanpak

De volgende verslagperiode zal de curator de transactie afronden met de 
overnamekandidaat, en in een transitieperiode betrokken blijven bij de exploitatie om 
continuïteit van goede zorg te bewaken. De curator zal voorts onderzoek doen naar 
malversaties.
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10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende kwartaalverslag, betreffende de periode 8 juli 2016 tot 8 oktober 2016, zal 
binnen enkele dagen na het verstrijken van de periode worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Opstellen faillissementsverslag.
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