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Algemeen
Gegevens onderneming
1.
de stichting STICHTING ZORGGROEP PASANA (hierna: ³Pasana Zorggroep´ 
gevestigd te (9101 DC) Dokkum aan het adres Birdaardsterstraatweg 70, Kamer van
Koophandelnummer 01117391.
F17/14/274
2.
de besloten vennootschap PASANA CARE B.V. (hierna: ³Pasana Care´ gevestigd te
(9101 DC) Dokkum aan het adres Birdaardsterstraatweg 70, Kamer van Koophandelnummer 01124618.
F17/14/275
3.
de besloten vennootschap PASANA CURE B.V. (hierna: ³Pasana Cure´ gevestigd te
(9101DC) Dokkum aan het adres Birdaardsterstraatweg 70, Kamer van Koophandelnummer 01124609
F17/14/277
4.
de besloten vennootschap PASANA KREAS B.V. (hierna: ³Pasana Kreas´ gevestigd te
(9101 DC) Dokkum aan het adres Birdaardsterstraatweg 70, Kamer van Koophandelnummer 51461366
F17/14/276
5.
de besloten vennootschap PASANA TECHNIEK EN ONDERHOUD B.V. (hierna: ³Pasana
Techniek en Onderhoud´ gevestigd te (9101 DC) Dokkum aan het adres
Birdaardsterstraatweg 70, Kamer van Koophandel-nummer 52280187
F17/14/278

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van zorgcentra en een ziekenhuis.
Omzetgegevens
€ 73.669.000,- (2013)
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Nummer:

1

Datum:

03-05-2017

Personeel gemiddeld aantal
1619 (geconsolideerd)
Saldo einde verslagperiode
€ 16.068.655,33 (30 april 2017)
Verslagperiode
1 februari 2017 t/m 30 april 2017
Bestede uren in verslagperiode
206,06
Bestede uren totaal
4.724,42
Toelichting
Bovenstaande faillissementen worden met instemming van de Rechter-commissaris
geconsolideerd afgewikkeld.
Op 14 januari 2015 is het faillissement uitgesproken van Stichting Vastgoed Pasana,
hierna te noemen: ³Vastgoed Pasana´Dit faillissement is niet in de consolidatie
betrokken. Van het faillissement van Vastgoed Pasana wordt separaat verslag gedaan.
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens
en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen
rechten worden ontleend.
Op verzoek van de rechtbank wordt de verslaglegging van de hiervoor genoemde
faillissementen, tezamen te noemen: "Pasana", met ingang van dit tiende verslag in het
programma "Toezicht" geplaatst. Dit systeem kent enige beperkingen, waaronder het
maximum aantal woorden, dat per verslag kan worden gebruikt. Om die reden wordt in
dit tiende verslag de tekst van de voorgaande verslagen niet herhaald. Er wordt
uitsluitend verslag gedaan van de werkzaamheden, die op de verslagperiode betrekking
hebben en per onderdeel wordt aangegeven welke werkzaamheden er in ieder geval
nog moeten worden verricht. Voor de achtergrondinformatie over Pasana wordt
verwezen naar de verslagen 1 tot en met 9, die gepubliceerd zijn op www.rechtspraak.nl
en op www.dehaanlaw.nl.
Het programma Toezicht nummert dit verslag als verslag 1. Het is evenwel het tiende
verslag.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
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Nummer:
1.2

Winst en verlies

1.3

Balanstotaal

1

Datum:

03-05-2017

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 4.
1.4

Lopende procedures
Er zijn geen procedures meer, die reeds op de faillissementsdatum aanhangig waren.

1.5

Verzekeringen
Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 4.

1.6

Huur
Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 3, alsmede naar onderdeel 1.6
van het faillissementsverslag van Vastgoed Pasana.

1.7

Oorzaak faillissement
De curatoren zijn bezig met een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Curatoren hebben de relevante administratie onderzocht, waaronder de verslagen van
de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht die zijn opgemaakt in de periode van 1
januari 2007 tot en met 28 november 2014. Curatoren zijn op dit moment bezig met het
houden van interviews met (oud) leden van de Raad van Toezicht, (voormalige)
bestuurders en andere betrokkenen bij Pasana. Curatoren leggen in hun onderzoek de
nadruk op de periode 1 januari 2011 tot en met 28 november 2014. Curatoren
verwachten in de tweede helft van 2017 een rapport te publiceren over de resultaten van
hun onderzoek naar de oorzaken.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 5.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 5.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 5.
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2.4

1

Datum:

03-05-2017

Werkzaamheden
Curatoren hebben in beginsel alle werkzaamheden met betrekking tot het personeel
afgerond. Verwezen wordt naar verslag 5. Wat op dit onderdeel nog loopt is dat
curatoren nog trachten om een premiekorting te krijgen over de tijdens de
voortzettingsperiode afgedragen premies. Discussie daarover met belastingdienst en
UWV is nog gaande. Curatoren laten zich hierbij bijstaan door Robidus.
Curatoren hebben vanaf de tweede helft van 2016 tot heden de aanspraken van
YRRUPDOLJHPHGHZHUNHUVYDQ3DVDQDJHwQYHQWDULVHHUGGLHQLHWGRRU8:9]LMQ
overgenomen in het kader van de loongarantieregeling. Deze aanspraken zijn onder
meer vakantiedagen, overuren, eindejaarsuitkering 2014 en wachtgeldregelingen. Het
merendeel van de aanspraken is inmiddels uitgekeerd. Verwacht wordt dat de restantHQZDFKWJHOGDDQVSUDNHQYyyUGH]RPHUYDQ2017 worden uitgekeerd. In het vervolg zal
onder dit onderdeel geen verslag meer worden gedaan. Het verslag over de afwikkeling
van aanspraken van werknemers wordt in hoofdstuk 8 van dit verslag opgenomen, in
het bijzonder in onderdeel 8.4.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 2.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 5.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 4.
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1

Datum:

03-05-2017

Andere activa: Beschrijving
Curatoren zijn nog in afwachting van de uitbetaling van de laatste tranche van de
transitiesubsidies ten bedrage van € 600.000,-. De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft inmiddels beschikt dat het macrobeheersinstrument niet wordt
ingezet over het jaar 2014. NZa heeft de curatoren bericht gedaan dat om die reden er
geen beletsel is nog langer te wachten met de uitbetaling van de transitiesubsidies. NZa
zal spoedig tot uitbetaling overgaan van de laatste tranche.
Curatoren hebben in het afgelopen jaar de bijdragen vastgesteld, die door Sionsberg
2.0 dienden te worden betaald in de kosten van ICT. Aan het begin van deze
verslagperiode was Sionsberg 2.0 uit dien hoofde nog € 100.102,36 verschuldigd,
waarvoor een betalingsregeling is getroffen. Sionsberg 2.0 heeft in de verslagperiode €
60.780,85 voldaan. Deze mutatie is bijgewerkt in het financieel verslag onder punt 13
van de reeds betaalde verschotten.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curatoren hebben de nodige werkzaamheden verricht.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De omvang van de debiteuren in Pasana Cure bedraagt € 6.000.000,-.
De omvang van de debiteuren in Pasana Care bedraagt € 2.000.000,-.

4.2

Opbrengst
In Pasana Cure is een opbrengst gerealiseerd van € 5.891.622,48 - € 944.517,- =
€ 4.947.105,48.
In de de verslagperiode is € 52.471,85 ontvangen.
In Pasana Cure is een bedrag van € 944.517,- uitbetaald aan de vrijgevestigde
specialisten in het kader van de VIA-declaraties.
In Pasana Care is een opbrengst gerealiseerd van € 1.491.103,67.

4.3

Boedelbijdrage
De vorderingen zijn vrij van zekerheden.
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4.4

1

Datum:

03-05-2017

Werkzaamheden
In Pasana Cure dient de vordering van € 1.104.676,- op Achmea nog te worden
afgewikkeld. Curatoren hebben een bezoek gebracht aan Achmea en er is over en weer
QDGHUHLQIRUPDWLHXLWJHZLVVHOG$IJHVSURNHQLVRPGH]HSRVWYyyUGH]RPHUYDQ2017
af te wikkelen.
In Pasana Care is contact geweest met het zorgkantoor over de uitbetaling van de WLZbijdragen over de productie in 2015. De vordering op het zorgkantoor bedraagt
€ 502.763,75.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Zorggroep Pasana is hoofdelijk medeschuldenaar tezamen met Vastgoed Pasana
jegens Rabobank. Rabobank is gedeeltelijk voldaan uit de opbrengst van verkoop van
onroerende zaken, die toebehoren aan Vastgoed Pasana en de uitwinning van borgen.
Van de oorspronkelijke vordering van € 2.973.425,- resteert thans nog circa € 100.000,-.
De curatoren dienen de exacte omvang van de restantvordering nog vast te stellen.
Curatoren dienen daarnaast nog vast te stellen of en tot welk bedrag de borgen
(mogelijk) een regresrecht hebben.
Zorggroep Pasana is hoofdelijk medeschuldenaar tezamen met Vastgoed Pasana
jegens BNG Bank. BNG Bank is gedeeltelijk voldaan uit de opbrengst van verkoop van
onroerende zaken, die toebehoren aan Vastgoed Pasana en de uitwinning van borgen.
Van de oorspronkelijke vordering van € 25.373.030,- resteert thans nog circa €
2.500.000,-. De curatoren dienen de exacte omvang van de restantvordering nog vast te
stellen.
Curatoren dienen daarnaast nog vast te stellen of en tot welk bedrag de borgen
(mogelijk) een regresrecht hebben.
De vordering van ING Bank is volledig voldaan.

5.2

Leasecontracten
Curatoren zullen contact opnemen met ABN Amro Lease N.V. over de vaststelling van
de door ABN Amro Lease N.V. ingediende vordering van € 1.203.190,13. Mede gelet op
het feit dat de lease-maatschappij de MRI Scanner na faillissement met instemming van
curatoren heeft verkocht dient dit bedrag nog te worden bijgesteld.
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1

Datum:

03-05-2017

Beschrijving zekerheden
BNG Bank
Pasana Cure, Pasana Care en Zorggroep Pasana zijn hoofdelijk verbonden tot een
bedrag van € 21.130.833,33. Voor een beschrijving van de zekerheden van BNG Bank
wordt verwezen naar het faillissementsverslag van Vastgoed Pasana.
Rabobank
Pasana Cure, Pasana Care en Zorggroep Pasana zijn hoofdelijk verbonden. Voor een
beschrijving van de zekerheden van Rabobank wordt verwezen naar het
faillissementsverslag van Vastgoed Pasana.
ABN Amro Lease N.V.
De gefailleerde rechtspersonen, alsmede Stichting Vastgoed Pasana en Stichting
Multifunctioneel Centrum De Sionsberg hebben zich allen naast Stichting Zorggroep
Pasana hoofdelijk verbonden voor de schuld, die door Zorggroep Pasana is aangegaan
uit hoofde van de onder 5.2 van dit verslag genoemde leaseovereenkomst ter zake de
MRI Scanner.

5.4

Separatistenpositie

5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud

5.7

Retentierechten

5.8

Reclamerechten
Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 4.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
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9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
In de inventarisatiefase is vastgesteld dat op de zakenrekeningen van de gefailleerde
rechtspersonen gelden werden gestort, die zijn ingezameld bij de kerkdiensten, die in
de tehuizen werden gehouden. Aldus is er voorafgaand aan het faillissement circa
€ 50.000,- op de zakenrekening gestort. Deze collectegelden kwamen voor een bedrag
van ruim € 40.000,- toe aan het Orgelfonds Pasana. Het Orgelfonds Pasana is een
informele organisatie, die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Het Orgelfonds Pasana
bestaat uit vrijwilligers, die zorgen voor het onderhoud, reparatie en vervanging van
diverse muziekinstrumenten, waaronder enkele orgels en piano's. Het Orgelfonds
Pasana heeft de curatoren gevraagd de haar toebehorende gelden retour te storten, aan
welk verzoek curatoren niet hebben voldaan, omdat de gelden van het Orgelfonds
Pasana niet als een afgescheiden vermogen kunnen worden beschouwd. In de
afgelopen jaren heeft het Orgelfonds Pasana de curatoren evenwel van het nut kunnen
overtuigen van het behoud van de muziekinstrumenten. Om die reden hebben
curatoren, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, besloten om
€ 40.000,- te voldoen aan het Orgelfonds Pasana, onder voorwaarde dat het fonds een
stichting zal oprichten en dat het geld enkel zal worden besteed voor onderhoud,
reparatie en vervanging van muziekinstrumenten in de voormalige huizen van Pasana.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 4.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De gefailleerde rechtspersonen hebben aan de boekhoudplicht voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
De laatste - vastgestelde - jaarrekening is de jaarrekening van Zorggroep Pasana over
het boekjaar 2012. Deze jaarrekening is op 19 maart 2014 gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
De jaarrekeningen van Zorggroep Pasana zijn tot en met het boekjaar 2012 voorzien van
een goedkeurende verklaring.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curatoren zullen hier nader onderzoek naar doen.
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Onbehoorlijk bestuur
Vaststaat dat de jaarrekening 2012 van Zorggroep Pasana te laat is gedeponeerd,
namelijk op 19 maart 2014 in plaats van op uiterlijk 31 januari 2014. De curatoren
hebben nog geen standpunt ingenomen of zij daar consequenties aan verbinden.

7.6

Paulianeus handelen
Het is de curatoren niet gebleken dat er voorafgaand aan het faillissement paulianeuze
transacties hebben plaatsgevonden.

7.7

Werkzaamheden
De curatoren hebben de nodige werkzaamheden verricht.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De curatoren hebben aanvullend een voorschot gedeclareerd van € 187.486,68,
waarmee het totaal gedeclareerde voorschot op het salaris en verschotten uitkomt op
€ 1.284.621,88, inclusief BTW.
De vordering van het UWV bedraagt € 6.865.626,30.
Aan het personeel is een bedrag van € 1.062.073,80 uitbetaald wegens onbetaald
gebleven eindejaarsuitkering 2014. Aan het personeel is een nabetaling gedaan van
loon na faillissementsdatum van € 20.152,27.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De vordering van de belastingdienst bedraagt € 856.555,--.

8.3

Pref. vord. van het UWV
De vordering van het UWV bedraagt:
met preferentie ex art. 66 lid 3 (hoogpreferent) € 582.790,-;
met preferentie ex art. 66 lid 1 (laagpreferent) € 3.624.193,-.
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Andere pref. crediteuren
Het waterschap heeft een vordering van € 623,53 voor waterschapsbelasting 2014.
Aan het personeel heeft een afrekening plaatsgevonden van aanspraken, die op grond
van artikel 3:288 Burgerlijk Wetboek preferent zijn. Op grond daarvan is € 1.138.481,68
voldaan.
Aan het personeel, dat op faillissementsdatum reeds was ontslagen en dat op grond
van de toepasselijke CAO recht had op wachtgeld is een aanbod gedaan om de
aanspraken financieel af te wikkelen. Voor de afwikkeling van de wachtgeldaanspraken
hebben de curatoren een bedrag van € 500.000,- begroot. Nader onderzoek wees
evenwel uit dat de wachtgeldaanspraken mogelijk nominaal € 646.135,47 zouden
bedragen. Curatoren hebben deze aanspraken nader onderzocht en vervolgens een
aanbod gedaan. Dit aanbod bestond uit een betaling van 100% van de aanspraken vanaf
28 november 2014 tot en met 31 maart 2016 alsmede een percentage van 40% tot 75%
van de nominale aanspraak na deze datum, afhankelijk van de leeftijd van de
betrokkene.
Van de 24 betrokkenen hebben 23GDWDDQERGDDQYDDUG(pQYRRUPDOLJHPHGHZHUNHU
heeft het aanbod niet geaccepteerd. Zijn aanspraak bedraagt evenwel slechts € 286,36,
]RGDWGLHQVZHLJHULQJQLHWYDQPDWHULsOHLQYORHGLV'HDOGXVPHWGHEHWURNNHQHQ
overeengekomen aanspraken, die eveneens op grond van artikel 3:288 Burgerlijk
Wetboek preferent zijn, bedragen € 239.817,10 bruto. De curatoren zijn hiermee binnen
de begroting gebleven.
Na ontvangst van rekeningnummers en administratieve verwerking zullen de
aanspraken onder inhouding en afdracht van loonheffing worden uitbetaald.
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Aantal concurrente crediteuren
Er zijn 298 concurrente crediteuren op de lijst geplaatst met een totale vordering van
€ 3.606.735,18. Omdat het in de rede ligt dat een uitkering aan concurrente crediteuren
zal plaatsvinden zullen de ingediende vorderingen nader worden onderzocht.
Naast de hiervoor genoemde concurrente crediteuren staan er nog 14 voormalige
werknemers en stagiaires op de lijst met een concurrente vordering voor een totaal
bedrag van € 145.924,81. Deze lijst moet worden gecontroleerd.
Nog niet op de lijst staan de aanspraken van 533 voormalige werknemers met een
concurrente vordering. Deze gegevens zullen nader worden geverifieerd en de lijst zal
worden bijgewerkt.
In aanvulling op de hiervoor genoemde 298 crediteuren zijn er nog zeven crediteuren
die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Hun totale vordering
bedraag € 8.395,77. Nader onderzoek zal uitwijzen of deze vorderingen nog actueel zijn.
In aanvulling op de hiervoor genoemde 298 crediteuren zijn er nog twee banken, BNG
Bank en Rabobank, die wegens de hoofdelijke verbondenheid met Vastgoed Pasana
nog € 2.500.000,- respectievelijk € 100.000,- vorderen. Deze bedragen zijn stelposten,
die nog nader moeten worden vastgesteld.
Naast deze crediteuren zijn er mogelijk nog borgen, die hebben betaald aan BNG Bank
HQ5DEREDQNHQGLHPRJHOLMNHHQYRUGHULQJKHEEHQRSppQGHUJHIDLOOHHUGH
rechtspersonen. Ook dit onderwerp dient nader te worden onderzocht.
De vordering van Stichting Ziekenhuis Nij Smellinghe is volgens hun opgave ruim €
15.000.000,-. Deze vordering is nog niet opgenomen in de genoemde 298 crediteuren.
Curatoren zullen nog onderzoek doen naar de juistheid van de vordering van Stichting
Ziekenhuis Nij Smellinghe. Dit onderwerp dient nader te worden onderzocht.
ABN AMRO Lease heeft een vordering van € 1.203.190,13. Deze vordering is nog niet
opgenomen in de lijst van 298 crediteuren. De juistheid van deze vordering dienst nader
te worden onderzocht.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Zie onderdeel 8.5 van dit verslag.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het systeem "Toezicht" maakt het onmogelijk om op ordentelijke wijze getallen in een
tabel of overzicht te plaatsen. Deze handicap dwingt curatoren om hun verslag over de
verwachte wijze van afwikkelen te beperken tot enkele algemene opmerkingen.
Evenals in voorgaande verslagen lijkt het in de lijn der verwachting te liggen dat van het
voorhanden actief na voldoening van boedelschulden en alle preferente schulden een
bedrag van circa € 5.000.000,- zal resteren, dat kan worden uitgedeeld aan de
concurrente crediteuren. Om die reden is in onderdeel 8.4 van dit verslag gesteld dat
het noodzakelijk is dat curatoren een gedegen onderzoek doen naar de juistheid en
volledigheid van de ingediende vorderingen.

8.8

Werkzaamheden
Curatoren hebben diverse werkzaamheden verricht.
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1

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

Datum:

03-05-2017

De procedure bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven is inmiddels ingetrokken
door curatoren nadat NZa een onvoorwaardelijke toezegging heeft gedaan het
resterende deel van de transitiegelden ad € 600.000,- aan de boedel over te maken.
Hiermee zijn alle procedures afgewikkeld.
9.4

Werkzaamheden
Curatoren hebben de nodige werkzaamheden in de enige thans nog lopende procedure
(tegen NZa) verricht.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kunnen curatoren hierover nog geen uitspraak doen.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen curatoren zich richten op de navolgende
werkzaamheden:
het onderzoeken van de oorzaak van de faillissementen;
het afwikkelen van wachtgeldaanspraken;
het nader inventariseren van de debiteurenposities en het te gelde maken daarvan;
het nader inventariseren van overige activa en het te gelde maken daarvan;
het nader onderzoeken van de juistheid van de schuldvorderingen;
het onderzoeken van diverse rechtmatigheidsvraagstukken.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend op 3 mei 2017.

10.4

Werkzaamheden
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