Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

2
05-09-2022
F.01/22/20
NL:TZ:0000217342:F003
01-02-2022

mr. V.G.T. van Emstede
mr F.P.G. Dix

Algemene gegevens
Naam onderneming
Acuut Zorggroep B.V.

25-02-2022
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Gegevens onderneming
Rechtspersoon
RSIN 822893745
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Acuut Zorggroep B.V.
Statutaire zetel Best
Eerste inschrijving handelsregister 31-08-2010
Datum akte van oprichting 27-08-2010
Datum akte laatste statutenw ijziging 17-04-2015
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Bezoekadres: Croy 7 M, 5653 LC Eindhoven

Activiteiten onderneming

25-02-2022
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Activiteiten onderneming
Onderneming
Handelsnamen Acuut Zorggroep B.V.
Acuut W oonbegeleiding
Acuut Zorggroep en W oonbegeleiding
Startdatum onderneming 01-01-2010

25-02-2022
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Activiteiten
SBI-code: 87901 - Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor
jeugdzorg
SBI-code: 88991 - Ambulante jeugdzorg
SBI-code: 88992 - Maatschappelijk w erk
SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies,gemeenschapshuizen en
samenw erkingsorganen op het gebied van w elzijn
Bezoekadres: Croy 7 M, 5653 LC Eindhoven

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 810.343,00

€ 109.262,00

€ 1.167.086,00

2019

€ 784.963,00

€ 15.178,00

€ 967.867,00

Toelichting financiële gegevens
Gegevens blijkens jaarrekening 2020.

25-02-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

25-02-2022
1

Boedelsaldo
€ 23.377,75

25-02-2022
1

Verslagperiode
van
27-1-2022

25-02-2022
1

t/m
20-2-2022
van
21-2-2022
t/m
21-8-2022

Bestede uren

05-09-2022
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

137 uur 30 min

2

144 uur 36 min

totaal

282 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatie
Voortzetting activiteiten
Doorstart
Crediteurenadministratie
Overige w erkzaamheden

25-02-2022
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In de periode februari/maart heeft de curator de nodige w erkzaamheden
verricht ten behoeve van het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten alsmede
de afw ikkeling van de overdracht van de zorg. Voorts is de curator tot en met
heden doende gew eest om samen met de Gemeente Tilburg en de
verhuurder de huurlocaties te Tilburg af te w ikkelen. Voorgaande heeft de
nodige inspanningen gevergd.

05-09-2022
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Voorts heeft de curator (mede ten behoeve van de Rabobank als
pandhouder) de vorderingen - bestaande uit zorg declaraties,
huurvorderingen en oude vorderingen - zoveel mogelijk geïncasseerd.
Tot slot heeft de curator de (digitale) gegevens veilig gesteld en een eerste
scan verricht ten behoeve van zijn onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is JW SR B.V. De aandelen
van die vennootschap w orden thans gehouden in de nalatenschap van de
oprichter van de Acuut Zorggroep die op 13 april 2020 is komen te overlijden.
Na het overlijden van de oprichter is een interim-bestuurder aangesteld.
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1.2 Lopende procedures
De curator zijn geen procedures bekend.

1.3 Verzekeringen

25-02-2022
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1.3 Verzekeringen
Ten tijde van faillietverklaring had gefailleerde geen lopende verzekeringen. In
het kader van de voortzetting van de activiteiten heeft de curator daarom een
verzekering afgesloten die de risico's van de voortzetting van activiteiten dekt.
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De curator heeft de tijdelijke verzekering afgew ikkeld.

05-09-2022
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1.4 Huur
Gefailleerde en haar zustervennootschappen hebben een groot aantal
w oonruimtes gehuurd ten behoeve van de cliënten die daar w oonden op basis
van beschermd c.q. begeleid w onen, dit gebeurde ook voor enkele cliënten die
ambulant w erden begeleid. De curator heeft de hem bekende lopende
huurovereenkomsten ter zake die w oningen, op één na, en de eveneens
gehuurde kantoorruimte opgezegd op grond van art. 39 Fw .

25-02-2022
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De curator heeft ondersteuning verleend ten behoeve van de overdracht c.q.
afw ikkeling van de (onder)huurlocaties. Er is hierover door de curator met
regelmaat gecommuniceerd met betreffende verhuurders en - indien van
toepassing - betrokken gemeenten. Enkele huurlocaties te Tilburg dienen nog
afgew ikkeld te w orden. W at betreft de overige locaties zijn deze afgew ikkeld
dan w el heeft de curator - ondanks verzoek daartoe - niet meer mogen
vernemen van de verhuurder dan w el huurder.

05-09-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Op 27 januari 2022 is voorlopige surseance van betaling verleend door de
Rechtbank Oost-Brabant aan gefailleerde. Op 1 februari 2022 is die surseance
omgezet naar faillissement. Uit het surseanceverzoek leidt de curator het
volgende af voor w at betreft de oorzaak van het faillissement. De interim
bestuurder heeft na zijn aantreden geconstateerd dat de financieringslasten
die gefailleerde en de overige vennootschappen uit de groep is aangegaan te
zw aar w aren. Er is gepoogd die financieringslasten te verminderen, maar dat is
niet gelukt. De bestuurder voorzag dat de groep in een positie zou komen die
er toe zou kunnen leiden dat de opeisbare schulden niet langer zouden
kunnen w orden voldaan. Hierop heeft hij de rechtbank verzocht voorlopige
surseance van betaling te verlenen teneinde de zorg voor de cliënten te
kunnen laten continueren.

25-02-2022
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De curator heeft een eerste scan verricht ten aanzien van de stukken als
veiliggesteld. Op grond hiervan heeft de curator voorlopig geconcludeerd dat
het onttrekken van liquide middelen aan de verschillende Acuutvennootschappen naar privé van de voormalig bestuurder een mogelijke
oorzaak kan zijn van het faillissement van de vennootschappen. Voorgaand
betreft overigens een voorlopig oordeel. Indien geïndiceerd, is verder
onderzoek nodig.

05-09-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

25-02-2022
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Toelichting
Het personeel is met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen op
grond van art. 40 Fw . Daarbij is een opzegtermijn van 6 w eken gaan lopen
(e.e.a. nader te bepalen door het UW V). Het personeel heeft de
w erkzaamheden gedurende deze periode voortgezet. De zorg is/w ordt
verleend tot en met 28 februari 2022.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

25-02-2022
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-2-2022

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na beëindiging van de zorgactiviteiten heeft de curator in samenw erking met
de medew erkers de bedrijfsactiviteiten afgew ikkeld en indien nodig contact
met de interim bestuurder. In een enkel geval heeft de curator nog contact
gehad met de medew erkers van de administratie. De spullen van de
medew erkers zijn ingeleverd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00
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Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

25-02-2022
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de aangetroffen inventaris verkocht in het kader van een
doorstart. Zie verder hfd. 6.

25-02-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

25-02-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie hoofdstuk 6.
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1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hoofdstuk 6.

25-02-2022
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 18.000,00

totaal

€ 18.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
N.v.t.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

25-02-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Boedel en pré-faillissementsdebiteuren.

€ 185.000,00

€ 182.775,44

€ 8.508,78

totaal

€ 185.000,00

€ 182.775,44

€ 8.508,78

Toelichting debiteuren
Onder de debiteuren zijn diverse gemeentes. Dit betreft vorderingen uit
hoofde van verleende zorg van zow el voor als na faillissement. Ook had
gefailleerde diverse betalingsregelingen en vorderingen op natuurlijke
personen. De curator zal deze vorderingen nader inventariseren en
incasseren. Thans is de omvang van de portefeuille nog niet duidelijk. Het zal
vermoedelijk om een bedrag van circa € 65.000,- ter zake zorggelden, €
14.300, achterstallig, en € 17.000,- PGB. Te incasseren huur bedroeg per
maand circa € 8.000,- (niet zijnde beschermd w onen). Voorts heeft JW RS een
vordering van € 573.000,- op de nalatenschap en J. Hollew and Vastgoed een
vordering op de nalatenschap van € 57.000,-.

25-02-2022
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Genoemde bedragen zijn circa bedragen. In het financieel verslag staan de
exacte bedragen opgenomen. De circa bedragen zien enkel op de
zorggelden, huurvorderingen en overige vorderingen van de Acuut
vennootschappen. W at betreft de vorderingen van JW RS en J. Hollew and
Vastgoed heeft de curator deze vorderingen kenbaar gemaakt bij de
vereffenaar van nalatenschap van de heer Hollew and.

05-09-2022
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De curator heeft de boedelbijdrage afgew ikkeld met de Rabobank. Er dienen
nog enkele (kleine) vorderingen geïncasseerd te w orden. Hiervoor lopen
betalingsregelingen dan w el w ordt onderzocht in overleg met de pandhouder
of deze ineens afbetaald kunnen w orden. Tot slot is de curator nog doende
met een tw eetal vorderingen die voldaan zouden moeten w orden vanuit de
nog te verkrijgen SVB-gelden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden dienen nog plaats te vinden. De curatoren is voornemens
om de incasso van de vorderingen samen met de incasso van de
boedelvorderingen te laten plaatsvinden. Afstemming met de bank als
pandhouder heeft ter zake plaatsgevonden.

25-02-2022
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Zie hiervoor onder 4.1.

05-09-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.055.181,91

25-02-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door Rabobank is een vordering ingediend voor een voorlopig bedrag van €
387.939,46.
Door Collin Crow dfund is bij de curator een vordering ter hoogte van een
bedrag van € 667.242,45 ingediend.
In beide gevallen zijn meerdere vennootschappen van het Acuut-concern
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de terugbetaling van die financieringen.

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van het faillissement liepen o.a. leasecontracten voor een auto,
printer en telecom apparatuur. De curator w ikkelt deze overeenkomsten af.
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Betreffende overeenkomsten zijn -w aar nodig- afgew ikkeld door de curator.

05-09-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank en Collin Crow dfund hebben zich beide beroepen op bedongen
pandrechten bij het verstrekken van de financieringen/rekeningcourantkrediet. Ten aanzien van Rabobank geldt dat zij zich beroept op een
pandrecht op de debiteuren, inventaris en voorraad van o.m. gefailleerde.
Collin Crow dfund heeft zich beroepen op een pandrecht op alle huidige en
toekomstige roerende zaken van o.m. gefailleerde gevestigd.
Voorts hebben beide financiers persoonlijke borgtochten bedongen bij het
verstrekken van de financieringen.

25-02-2022
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5.4 Separatistenpositie
Rabobank en Collin Crow dfund zijn separatisten, met diende verstande dat bij
gelijke rechten de Rabobank eerste pandhouder is.

25-02-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator respecteert eventuele rechten van derden. Destiny heeft aanspraak
gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

25-02-2022
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

25-02-2022
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5.7 Reclamerechten
N.v.t

5.8 Boedelbijdragen

25-02-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 8.508,78

05-09-2022
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Toelichting
Zie ook onderdeel 4.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De vorderingen w orden door de curator geïncasseerd te behoeve van de
pandhouder. De curator is een boedelbijdrage overeengekomen ad 10%. Voor
roerende zaken geldt een boedelbijdrage van 7% maar gelet op het
bodemvoorrecht van de fiscus en haar vordering is het niet de verw achting dat
enige opbrengst de pandhouder toekomt.

25-02-2022
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De incasso van de vorderingen, behoudens de vorderingen van JW RS en
Hollew and Vastgoed, zijn grotendeels afgerond.

05-09-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gefailleerde leverde zorg aan kw etsbare cliënten. Gelet op het maatschappelijk
belang dat in de continuatie en de w aarboring van kw aliteit van die zorg is
gelegen, heeft de curator besloten de zorg tot 1 maart 2022 voort te zetten.
Hiervoor heeft hij toestemming van de rechter-commissaris verkregen. Het doel
van deze voortzetting is mede gelegen in de overdracht van de zorg naar een
andere zorgaanbieder.
Bij de voortzetting van de zorg heeft de curator medew erking verzocht en
verkregen van diverse stakeholders, w aaronder het personeel, diverse
leveranciers en gemeenten. Met deze stakeholders heeft de curator afspraken
gemaakt die erop toezien dat de vitale diensten en w erkzaamheden
gecontinueerd blijven tot ten minste 1 maart 2022. In dat kader zijn afspraken
gemaakt over de betaling van deze diensten. Omdat ten tijde van het
faillissement geen verzekeringen meer liepen, heeft de curator bij een
verzekeraar een verzekering afgesloten die de risico's van de continuering van
de activiteiten dekt tot 1 maart a.s.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging volgt in een komend verslag.

25-02-2022
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De curator een bedrag van € 85.000,- kunnen declareren ten behoeve van
het voortzetten van de activiteiten tot 1 maart 2022. Met het voorzetten van
de activiteiten is een bedrag van ±€ 20.250,- gemoeid aan boedelkosten
(o.a. t.b.v. dienstverlening van derden, verzekeringen en overige
bedrijfskosten).

05-09-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De activiteiten zullen w orden voortgezet tot 1 maart 2022, w aarna deze in
beginsel moeten w orden overgenomen door een derde zorgaanbieder. De
curator zal de zorg aan de betreffende gemeenten/instanties factureren. Met
de continuering van de zorg zijn diverse stakeholders betrokken, met deze
partijen zijn afspraken gemaakt over de betaling van hun (boedel)vorderingen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

25-02-2022
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6.4 Beschrijving
Gefailleerde en haar zustervennootschappen leverde zorg in diverse
gemeenten. De meeste zorg w erd verleend in de gemeenten Tilburg en
Eindhoven, mede op basis van beschermd/begeleid w onen. In enkele andere
gemeente zorg vond ambulante begeleiding plaats.

25-02-2022
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De curator is in gesprek gegaan met gemeente Tilburg en Eindhoven. De
gemeente Tilburg heeft aangegeven dat zij zelf op zoek zou gaan naar een
andere zorgaanbieder voor de cliënten die daar gehuisvest zijn. De gemeente
Tilburg heeft aldus de regie genomen. Thans is de curator met de gemeente
Tilburg en de verhuurder/beheerder van de w oonruimten die w orden bew oond
door de cliënten van Acuut in gesprek teneinde te proberen afspraken te
maken over de mogelijke voortzetting van de bew oning door die cliënten. De
curator heeft begrepen dat de zorg w ordt overgenomen per 1 maart a.s. door
verschillende zorgaanbieders.
De curator heeft met de gemeente Eindhoven afspraken gemaakt w aarbij hij in
de gelegenheid w erd gesteld om een andere zorgaanbieder te vinden
teneinde de voltallige cliëntenpopulatie-huurders over te dragen op een zo
geruisloze manier. Daarbij heeft de gemeente Eindhoven een aantal
zorgpartijen aangedragen die in aanmerking zouden komen om de zorg van
gefailleerde en haar zustervennootschappen over te nemen. De curator heeft
al deze zorgaanbieders benaderd en gevraagd of zij hiervoor interesse
hadden. Een aantal van die organisaties heeft daarop positief gereageerd.
Vervolgens heeft de curator aan de hand van een biedingsprotocol en een
geheimhoudingsovereenkomst inzage gegeven in een digitale
(geanonimiseerde) dataroom om de kandidaat-kopers in staat te stellen zich
een beeld van de onderneming te vormen. Aan de hand van het
biedingsprotocol konden kandidaat-kopers een bieding formuleren. De curator
heeft van vier van de kandidaat-kopers een bieding ontvangen. Na afstemming
met de gemeente en de verhuurders van de panden w aarin de cliënten w onen
heeft curator met de kandidaat-koper met het beste bod en kansen op het
uitonderhandelen van nieuw e huurovereenkomsten een overeenkomst
gesloten. Hiervoor heeft de rechter-commissaris zijn toestemming gegeven. De
curator heeft hiermee beoogd dat de koper de verhuur alsmede de zorg
(indien nodig) kan voortzetten op een voor de cliënten zo prettige w ijze als
gelet op het faillissement mogelijk is. Voorts is bedongen dat de koper
meerdere personeelsleden van gefailleerde nieuw e (marktconforme)
arbeidsovereenkomsten zal aanbieden.
De curator heeft een bedrag ontvangen van € 18.000,- ten behoeve van
goodw ill en een bedrag van € 5.000,- behoeve van de inventaris. Deze
transactie zag enkel op de locatie te Eindhoven.
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Overdracht en continuering van zorg heeft - voor zover de curator bekend plaatsgevonden. De curator dient nog enkele huurlocaties te Tilburg af te
w ikkelen. Hierover heeft de curator periodiek contact met de verhuurder en
de gemeente Tilburg.

6.5 Verantwoording
De rechter-commissaris heeft zijn toestemming voor de transactie verleend. De
gemeente Eindhoven en de betreffende verhuurders hebben hierbij hun
medew erking verleend.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 23.000,00

25-02-2022
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Toelichting
Hiervan is een bedrag van € 5.000 ter beschikking gesteld voor de overname
van de bedrijfsmiddelen en een bedrag van € 18.000 voor de overname van de
goodw ill.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

05-09-2022
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N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor. De curator heeft w aar nodig in voorkomend geval ondersteuning
geboden in overdracht van de activiteiten aan een opvolgend zorgverlener
o.m. dor het verstrekken van het zorgdossier. Dit laatste pas na toestemming
van de cliënt dan w el diens (w ettelijk) vertegenw oordiger.

05-09-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderzoek dient nog plaats te vinden.
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De curator heeft een eerste inventarisatie gedaan. De administratie lijkt
volledig te zijn.

05-09-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2020 is op 25-8-2021 gedeponeerd en op 10-8 2021 vastgesteld.
Jaarrekening 2019 is op 25-11-2020 gedeponeerd en op diezelfde datum
vastgesteld.

25-02-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

25-02-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de gegevens van de KvK zijn de aandelen volgestort voor een bedrag
van € 18.000. Voorts is deze verplichting verjaard, dus nader onderzoek naar
die volstortingsverplichting is niet opportuun.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-02-2022
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Onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting

05-09-2022
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Zoals gemeld onder 1 van het verslag, heeft de curator vastgesteld dat er
liquide middelen door de (oud)bestuurder zijn opgenomen van de diverse
rekeningen zodanig dat er in het totaal een bedrag te vorderen is op de
nalatenschap van circa € 630.000,-. De vraag die rijst of de Acuutonderneming met het beschikbaar zijn van deze gelden een faillissement zou
hebben kunnen voorkomen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-02-2022
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Toelichting
Onderzoek dient nog plaats te vinden.

In onderzoek

05-09-2022
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Toelichting
Zie ook onder 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoek dient nog plaats te vinden.

25-02-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek dient nog plaats te vinden.

25-02-2022
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De curator heeft de vorderingen ingediend in de nalatenschap van de heer
Hollew and. Deze lijkt negatief te zijn zodat een volledige betaling van de
vordering (in het totaal € 630.000,-) niet te verw achten is. Indien en voor
zover de curator ook overigens een vordering zou indienen, geldt hiervoor
dezelfde verw achting. Tot slot zijn er mogelijk andere oorzaken aan te w ijzen
die aanleiding zijn gew eest voor het faillissement maar die niet leiden tot een
aanspraak.

05-09-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 85.943,12
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Toelichting
+PM salaris curator
Zie punt D in het FV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 150.533,00

25-02-2022
1

Toelichting
De fiscus heeft 11 vorderingen ingediend.

€ 155.276,00

05-09-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

25-02-2022
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Nog niet bekend.

€ 8.421,29

05-09-2022
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Toelichting
€ 1.251,45 ex art 21 IW + € 7.169,84 ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.033,42
Toelichting
Loonvordering 1 w erknemer

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-09-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

25-02-2022
1

Toelichting
Zes crediteuren hebben een vordering ingediend.

24

05-09-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.102.359,93

25-02-2022
1

€ 1.361.930,49

05-09-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, opnemen op de lijst van crediteuren en bevestigen.

25-02-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

25-02-2022
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

25-02-2022
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

25-02-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

25-02-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De zorg w ordt gecontinueerd tot 1 maart 2022. Na deze periode zal de curator
verdergaan met de overige gebruikelijke w erkzaamheden w aaronder:
-crediteurenadministratie
-debiteurenincasso
-rechtmatigheidsonderzoek
-overige w erkzaamheden

25-02-2022
1

De curator verricht nog ondersteuning ten behoeve van de overdracht van de
huurlocaties te Tilburg. Tot slot dient de curator nog enkele vorderingen te
incasseren. Komende verslagperiode zal de curator bezien of onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur zou moeten w orden voortgezet. Tot slot w orden de
ontw ikkelingen met betrekking tot de vereffening van de nalatenschap
gevolgd en is -w aar nodig- contact met de vereffenaar.

05-09-2022
2

Voorts geldt dat de reguliere faillissementsw erkzaamheden w orden verricht.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

25-02-2022
1

onbekend

05-09-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2023

05-09-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
W erkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

Bijlagen
Bijlagen

25-02-2022
1

