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Algemene gegevens
Naam onderneming
Diëtheek Flevoland B.V.

03-05-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 2 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diëtheek
Flevoland B.V. (KvK 54861446), statutair gevestigd te Lelystad en feitelijk
gevestigd te (8233 AA) Lelystad aan de Ziekenhuisw eg 100 (Postbus 5000,
8200 GA Lelystad), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr
C.P. Lunter tot rechter-commissaris en aanstelling van mr A. van der Schee en
mr F.A.M. Now ee tot curatoren.

03-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde dreef een onderneming die diensten leverde op het gebied van
dieetadvisering en voeding. Zij w as voor het overgrote deel van haar omzet
afhankelijk van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. (failliet per 25 oktober 2018).

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

03-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn nog niet ontvangen. Het bestuur van gefailleerde
heeft verklaard dat deze administratie door MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.
(failliet per 25 oktober 2018) w erd gevoerd. Hiernaar w ordt onderzoek
gedaan.

03-05-2019
1

De financiële administratie van gefailleerde w erd niet door MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. gevoerd, maar zou – zo is thans gebleken – door
de overkoepelende franchisegever van gefailleerde w orden gevoerd. De
financiële administratie is opgevraagd maar nog niet ontvangen.

02-08-2019
2

In deze verslagperiode is ten aanzien van de financiële administratie het
volgende gebleken. Tot begin 2018 zou MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.
(failliet per 25 oktober 2018) de administratie van gefailleerde hebben
gevoerd. Dit w ordt nog nader onderzocht. Nadat Vialente B.V. per 8 februari
2018 51% van de aandelen van gefailleerde heeft overgenomen en
bestuurder is gew orden, zou gefailleerde haar administratie zelf gaan
voeren. Vialente B.V. w enste daartoe de oude administratie van MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. te gebruiken maar heeft die nimmer ontvangen.
In verband daarmee is in ieder geval vanaf begin 2018 geen administratie
gevoerd.

31-10-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

03-05-2019
1

Toelichting
Gefailleerde had ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog tw ee
w erknemers in dienst. Kort daarvoor w aren tw ee andere w erknemers uit
dienst getreden.

Boedelsaldo
€ 0,00

03-05-2019
1

€ 5.093,73

02-08-2019
2

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-4-2019

03-05-2019
1

t/m
1-5-2019
van
2-5-2019

02-08-2019
2

t/m
1-8-2019
van
2-8-2019

31-10-2019
3

t/m
30-10-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 0 min

2

12 uur 54 min

3

7 uur 30 min

totaal

30 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In de tw eede verslagperiode is tijd besteed aan het inventariseren van de
activa en het opzeggen van de huurovereenkomst.

02-08-2019
2

In de derde verslagperiode is de resterende benodigde informatie verzameld
en zijn de mogelijkheden van een doorstart nader onderzocht.

31-10-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Diëtheek Flevoland B.V. is per 12 maart 2012 voor het eerst ingeschreven in
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Voorheen w as MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. (failliet per 25 oktober 2018) enig aandeelhouder
en bestuurder. Per 8 februari 2018 is Vialente B.V. enig bestuurder gew orden.

1.2 Lopende procedures

03-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Tw ee voormalig w erknemers hebben gefailleerde kort voor het faillissement
gedagvaard. Voorheen w erden de salarissen van deze w erknemers door MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. (failliet per 25 oktober 2018) voldaan. Over de
periode 1 oktober – 23 oktober 2018 hebben deze w erknemers geen salaris
ontvangen en deze bedragen w orden in de onderhavige procedure gevorderd
van gefailleerde.

03-05-2019
1

In bovengenoemde procedure is vonnis gew ezen, w aarin de vorderingen van
de w erknemers zijn toegew ezen. De vordering is op de crediteurenlijst
geplaatst.

02-08-2019
2

1.3 Verzekeringen
Het bestuur heeft verklaard dat gefailleerde onder de verzekeringen van MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. (failliet per 25 oktober 2018) viel. Hiernaar w ordt
onderzoek gedaan.

03-05-2019
1

Inmiddels is gebleken dat gefailleerde niet onder de verzekeringen van MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. viel. In de komende verslagperiode zal w orden
onderzocht of gefailleerde zelf verzekeringen heeft afgesloten.

02-08-2019
2

In deze verslagperiode is gebleken dat gefailleerde geen verzekeringen had
afgesloten.

31-10-2019
3

1.4 Huur
Gefailleerde maakte gebruik van een bedrijfslocatie in het ziekenhuis in
Lelystad van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. Het lijkt erop dat deze ruimte
officieel w erd gehuurd door Diëtheek B.V. Dit w ordt onderzocht.

03-05-2019
1

De huurovereenkomst met de Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis
Noordw est-Veluw e (de rechtsopvolger van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.) is
met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

02-08-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde w as voor het overgrote deel van haar omzet afhankelijk van MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. (failliet per 25 oktober 2018). De activiteiten van
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. zijn vanaf het uitspreken van dat faillissement
tot en met 28 februari 2019 voortgezet. Bij de voortzetting maakte MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. nog slechts zeer beperkt gebruik van de diensten
van gefailleerde. Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat de omzet
hierdoor met 80% is teruggelopen. Nu er geen uitzicht w as op een herstel
hiervan op korte termijn, w as het bestuur genoodzaakt om het faillissement
van gefailleerde aan te vragen.

03-05-2019
1

Er zijn (vooralsnog) geen aanw ijzingen dat er een andere oorzaak van het
faillissement bestaat dan hiervoor is w eergegeven.

02-08-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

03-05-2019
1

Toelichting
Gefailleerde had ten tijde van het uitspreken van het faillissement tw ee
w erknemers in dienst. Kort daarvoor w aren tw ee andere w erknemers uit
dienst getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

03-05-2019
1

Toelichting
Kort voor het uitspreken van het faillissement zijn tw ee w erknemers uit dienst
getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-4-2019

2

Met machtiging van de rechter-commissaris.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
In de afgelopen verslagperiode is het personeel ontslag aangezegd.
Daarnaast zijn de ontslagen w erknemers aangemeld bij het UW V voor de
loongarantieregeling. Alle w erkzaamheden zijn daarmee (naar alle
w aarschijnlijkheid) afgerond.

03-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.

03-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Nu gefailleerde geen onroerend goed in eigendom heeft, resteren er geen
w erkzaamheden.

03-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Beperkte kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Naar alle w aarschijnlijkheid heeft gefailleerde een beperkte kantoorinventaris
in eigendom.

03-05-2019
1

De inventaris in de gehuurde bedrijfsruimte is volgens het bestuur in eigendom
bij gefailleerde. Bew ijs hiervan is opgevraagd maar nog niet ontvangen.

02-08-2019
2

Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat gefailleerde geen te gelde te
maken bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

31-10-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

03-05-2019
1

Nu geen sprake is van te gelde te maken bedrijfsmiddelen, is er ook geen
sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus.

31-10-2019
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht of gefailleerde
daadw erkelijk kantoorinventaris in eigendom heeft en w at dit betreft.

03-05-2019
1

In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht of de inventaris
daadw erkelijk eigendom is van gefailleerde en hoe deze te gelde kan w orden
gemaakt.

02-08-2019
2

Nu gefailleerde geen te gelde te maken bedrijfsmiddelen in eigendom heeft,
resteren er geen w erkzaamheden.

31-10-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft geen voorraden of onderhanden w erk in eigendom.

03-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nu gefailleerde geen voorraden of onderhanden w erk in eigendom heeft,
resteren er geen w erkzaamheden.

03-05-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Vooralsnog is niet gebleken van andere activa.

03-05-2019
1

Gefailleerde heeft geen andere activa in eigendom.

31-10-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Vooralsnog resteren er geen w erkzaamheden.

03-05-2019
1

Nu gefailleerde geen andere activa in eigendom heeft, resteren er geen
w erkzaamheden.

31-10-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenportefeuille

€ 21.689,46

totaal

€ 21.689,46

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde blijkt een debiteurenportefeuille van €
21.689,46.

03-05-2019
1

Uit onderzoek naar de debiteurenportefeuille is gebleken dat er drie
categorieën debiteuren zijn: zorgverzekeraars, ziekenhuizen en particulieren.
Een deel van de vorderingen is niet te incasseren omdat het vorderingen
betreft op MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.

02-08-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de
debiteurenportefeuille en zijn hierover vragen gesteld aan het bestuur van
gefailleerde.

31-10-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden gedaan naar de
debiteurenportefeuille en zal gestart w orden met de incasso van de te innen
vorderingen.

03-05-2019
1

In de komende verslagperiode zal gestart w orden met de incasso van de te
innen vorderingen.

02-08-2019
2

In de komende verslagperiode zal (voor zover mogelijk en noodzakelijk)
gestart w orden met de incasso van de debiteurenvorderingen.

31-10-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

03-05-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement vertoonde de bankrekening
bij Rabobank een positief saldo van € 4.278,93. De bank is verzocht dit bedrag
aan de boedel te voldoen.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft het positieve saldo aan de boedel voldaan. Dit bleek hoger dan
verw acht, namelijk € 5.093,73.

02-08-2019
2

5.2 Leasecontracten
Niet gebleken is van leasecontracten die gefailleerde is aangegaan.

03-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet gebleken is van verstrekte zekerheden.

03-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

03-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen der crediteuren heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

03-05-2019
1

5.6 Retentierechten
Geen der crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

03-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen der crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.

03-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

03-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode dient het positief saldo van Rabobank te
w orden ontvangen.

03-05-2019
1

Het positief saldo is van Rabobank ontvangen, er resteren thans geen
w erkzaamheden.

02-08-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de exploitatie van de onderneming van gefailleerde door het faillissement
van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. met circa 80% is teruggelopen, behoorde
een voortzetting van de activiteiten niet tot de mogelijkheden.

03-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De eventuele mogelijkheden voor een doorstart w orden onderzocht.

03-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

03-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet van toepassing.

03-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet van toepassing.

03-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode zullen de eventuele mogelijkheden voor een
doorstart w orden onderzocht.

03-05-2019
1

In deze verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met een potentiële
doorstarter. Dit overleg zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

31-10-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de komende verslagperiode(n) zal w orden onderzocht of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

03-05-2019
1

Zodra de financiële administratie is ontvangen, zal w orden beoordeeld of aan
de boekhoudplicht is voldaan.

02-08-2019
2

Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat er geen financiële
administratie w erd gevoerd vanaf begin 2018, omdat de oude administratie,
die door MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. zou zijn gevoerd, nog niet w as
ontvangen. Daarmee is – in ieder geval vanaf begin 2018 – niet voldaan aan
de boekhoudplicht.

31-10-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 is te laat gedeponeerd, te w eten op 25 juni 2017. De
jaarrekening 2016 is op 30 mei 2017 gedeponeerd en daarmee tijdig.

03-05-2019
1

De jaarrekening 2017 is in juni 2018 gedeponeerd en daarmee tijdig.

02-08-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

03-05-2019
1

Gezien de omvang heeft de vennootschap geen controleplicht, om w elke reden
dan ook geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden (art. 2:396 lid 1 BW ).

02-08-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

03-05-2019
1

Aangezien gefailleerde op 8 maart 2012 is opgericht, is een mogelijke
vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de stortingsverplichting van de
aandelen verjaard.

02-08-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

03-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

03-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naar verw achting zal de administratie op korte termijn w orden ontvangen,
w aarna de rechtmatigheidsonderzoeken een aanvang kunnen nemen

03-05-2019
1

De financiële administratie is opgevraagd maar nog niet ontvangen. Na
ontvangst van de administratie kan deze w orden bestudeerd en beoordeeld.

02-08-2019
2

Ten aanzien van gefailleerde is vanaf begin 2018 geen financiële
administratie bijgehouden. Een onderzoek naar de financiële administratie
van gefailleerde kan daarom niet plaatsvinden. W el zal gefailleerde
onderdeel uitmaken van het rechtmatigheidsonderzoek dat plaatsvindt in de
faillissementen van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. en haar
dochtervennootschappen.

31-10-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken een aanvang nemen. Deze onderzoeken zullen
onderdeel zijn van het gehele onderzoek in MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. en
haar gelieerde dochtervennootschappen.

03-05-2019
1

In de komende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek, als
onderdeel van het onderzoek in het faillissement van MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. w orden voortgezet. Daarnaast zullen na
ontvangst van de financiële administratie van gefailleerde ook meer specifiek
deze cijfers w orden beoordeeld.

02-08-2019
2

In de komende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek, als
onderdeel van het onderzoek in het faillissement van MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. w orden voortgezet.

31-10-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

03-05-2019
1

€ 15,13

02-08-2019
2

€ 18,15

31-10-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

03-05-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

03-05-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

03-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

02-08-2019
2

6

31-10-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

03-05-2019
1

€ 27.033,87

02-08-2019
2

€ 30.265,90

31-10-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

03-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

03-05-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tw ee voormalig w erknemers. In verband met privacyoverw egingen zullen de
specifieke namen niet w orden opgenomen in dit faillissementsverslag.

03-05-2019
1

9.2 Aard procedures
Tw ee voormalig w erknemers hebben gefailleerde kort voor het faillissement
gedagvaard. Voorheen w erden de salarissen van deze w erknemers door MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. (failliet per 25 oktober 2018) voldaan. Over de
periode 1 oktober 2018 – 23 oktober 2018 hebben de w erknemers geen
salaris ontvangen en deze bedragen w orden in de onderhavige procedure
gevorderd van gefailleerde.

03-05-2019
1

9.3 Stand procedures
De dagvaarding is betekend bij gefailleerde maar onduidelijk is of de procedure
ook is aangebracht. Mocht de procedure daadw erkelijk zijn aangebracht dan is
deze op grond van de w et van rechtsw ege geschorst.

03-05-2019
1

Aangezien alle stukken reeds voor de faillietverklaring bij de kantonrechter zijn
ingediend is de procedure niet geschorst en is er vonnis gew ezen. De
vordering die de w erknemers hebben op grond van het vonnis is een
preferente pre-faillissementsvordering. De vordering is op de crediteurenlijst
geplaatst.

02-08-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht w at de stand van de
procedure is.

03-05-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

02-08-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Thans dienen de volgende w erkzaamheden te w orden verricht:
- onderzoek stand procedure;
- inventariseren en te gelde maken bedrijfsmiddelen;
- de debiteurenportefeuille dient nader onderzocht en vervolgens geïncasseerd
te w orden;
- onderzoeken mogelijkheden doorstart;
- ontvangen van creditsaldo van de bankrekening van Rabobank;
- inventariseren crediteurenvorderingen; en
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

03-05-2019
1

Thans dienen de volgende w erkzaamheden te w orden verricht:
- opvragen en bestuderen financiële administratie;
- inventariseren verzekeringen;
- inventariseren en te gelde maken bedrijfsmiddelen;
- de debiteurenportefeuille dient geïncasseerd te w orden;
- onderzoeken mogelijkheden doorstart;
- inventariseren crediteurenvorderingen; en
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

02-08-2019
2

Thans dienen de volgende w erkzaamheden te w orden verricht:
- de debiteurenportefeuille dient geïncasseerd te w orden;
- de mogelijkheden van een doorstart dienen nader onderzocht te w orden;
- de crediteurenvorderingen dienen nader geïnventariseerd te w orden; en
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden
voortgezet.

31-10-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

03-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-2-2020

31-10-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Voorgesteld w ordt de verslagen in dit faillissement gelijk te laten lopen met het
verslag van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., hetgeen betekent dat er op of
omstreeks 22 mei 2019 opnieuw verslag zal w orden gedaan.

03-05-2019
1

De verslagen lopen niet gelijk met de verslagen van MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. Over drie maanden w ordt opnieuw verslag
gedaan.

02-08-2019
2

Bijlagen
Bijlagen

