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Algemene gegevens
Naam onderneming
BFM Thuiszorg B.V.

10-03-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap BFM Thuiszorg BV (hierna te noemen: ''Failliet'') is
statutair en feitelijk gevestigd te Echt-Susteren aan de Peijerstraat 85 A 6101
GC in Echt. Failliet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
65533240.

10-03-2022
1

De vennootschap is opgericht op 23 mei 2016. Sindsdien de heer L.N. Ruijters
statutair bestuurder. Failliet heeft een Raad van Toezicht. Daarnaast is er een
cliëntenraad ingesteld.

Activiteiten onderneming
Failliet verleent thuiszorg aan jeugdigen en volw assenen. Failliet leent haar
personeel in van haar moedervennootschap, BFM Holding BV.
BFM Holding BV en BFM Thuiszorg BV zijn nauw met elkaar verw even en
vormen een organisatorische eenheid. Failliet voert één centrale administratie
onder één centrale leiding.

Financiële gegevens

10-03-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.545.730,00

€ -61.934,00

€ 158.461,00

2021

€ 1.899.652,00

€ -141.453,00

€ 253.275,00

2020

€ 2.020.373,00

€ 53.820,00

€ 271.581,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

10-03-2022
1

Failliet heeft geen personeel. Het personeel w erd ingehuurd bij BFM Holding
BV.

Boedelsaldo
€ 108.314,14

10-03-2022
1

Toelichting
Het boedelsaldo in de faillissementen van BFM Holding BV en BFM Thuiszorg BV
bedraagt € 108.314,14,-

€ 104.097,33

09-06-2022
2

Toelichting
Het boedelsaldo in de faillissementen van BFM Holding BV en BFM Thuiszorg BV
bedraagt gecombineerd € 104.097,33.

€ 214.172,70
Toelichting
Het boedelsaldo in de faillissementen van BFM Holding en BFM Thuiszorg BV
bedraagt geconsolideerd € 214.172,70.

Verslagperiode

09-09-2022
3

Verslagperiode
van
22-2-2022

10-03-2022
1

t/m
10-3-2022
van
11-3-2022

09-06-2022
2

t/m
9-6-2022
van
10-6-2022

09-09-2022
3

t/m
9-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

187 uur 12 min

2

108 uur 30 min

3

73 uur 30 min

totaal

369 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van failliet is haar moedervennootschap BFM Holding BV.
De heer L.N. Ruijters is sinds datum oprichting statutair bestuurder van failliet.
Sinds één jaar voor datum faillissement treedt op als gevolmachtigd interimbestuurder, mevrouw A.C.M. Veelen. Mevrouw Veelen geeft leiding aan de
organisatie.

10-03-2022
1

1.2 Lopende procedures
Er lopen op dit moment, voor zover bekend geen procedures.

1.3 Verzekeringen

10-03-2022
1

1.3 Verzekeringen
Failliet heeft de gebruikelijke verzekeringen afgesloten via haar tussenpersoon
Zuiderhuis Assurantiën BV voor de normale bedrijfsrisico’s die horen bij de
onderneming die de Vennootschap dreef. De belangrijkste zijn:
•
•
•
•
•

10-03-2022
1

Collectieve ongevallenverzekering
Schadeverzekering voor inventaris/goederen
Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering
W erkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen
Bestuurdersaansprakelijkheid

1.4 Huur
Falliet huurt een kantoorpand aan de Peijersstraat 85A in Echt.

10-03-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De precieze onderzoek van het faillissement is nog in onderzoek. Volgens de
huidige bestuurder is de oorzaak van het faillissement de volgende.
Failliet bleek het al jaren lang moeilijk te hebben om uit de rode cijfers te
blijven. Boekjaar 2019 w erd met een negatief resultaat afgesloten. Boekjaar
2020 w erd met veel moeite met een klein positief resultaat afgesloten. Begin
2021 ontstond er een verschil van visie ten aanzien van de koers van de
vennootschap. Dit leidde ertoe dat begin 2021 een nieuw e interim bestuurder
w erd aangesteld. Voormalig bestuurder zou nog onvoldoende de visie van BFM
hebben vertolkt. Die visie kw am er volgens de interim-bestuurder samengevat
op neer dat “kw alitatief uitmuntende zorg w erd geleverd door personeel dat
uitstekende arbeidsvoorw aarden en omstandigheden geniet”. De organisatie
heeft onder leiding van de interim bestuurder begin 2021 een reorganisatie
doorgevoerd die de organisatie meer in lijn met de genoemde visie zou moeten
brengen. Verder had de coronacrisis een negatieve invloed op het algeheel
functioneren van de organisatie en in bijzonder op het personeel. Zo ontstond
een nog hoger dan normaal ziekteverzuim van gemiddeld 15%. Verder w aren
de ontvangen coronategemoetkomingen voor kleinere thuiszorgorganisaties
zeer beperkt en konden verliezen daarmee in ieder geval niet w orden
opgevangen.

10-03-2022
1

Kort samengevat komt het erop neer dat de productie onvoldoende w as om
daarmee alleen al de personeelskosten te dekken, laat staan andere kosten.
De kosten van de exploitatie w ogen eenvoudigw eg niet op tegen de
opbrengsten. Men w as niet in staat om zw arte cijfers te realiseren.
W ordt nog verder onderzocht.

09-06-2022
2

Nog in onderzoek

09-09-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-03-2022
1

Toelichting
Geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

10-03-2022
1

Geen personeel.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

10-03-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Vooralsnog is niet gebleken dat failliet eigenaar is van of op enige w ijze
beperkt gerechtigd is tot onroerende zaken.

10-03-2022
1

Failliet blijkt niet eigenaar te zijn van onroerende zaken. W erkzaamheden w at
dit onderdeel betreft zijn dan ook afgerond.

09-06-2022
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-03-2022
1

Een beperkte bedrijfsuitrusting bestaande uit kantoorinventaris.

09-06-2022
2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Een beperkte bedrijfsuitrusting bestaande uit kantoorinventaris.

10-03-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Failliet heeft vooralsnog geen eigen fiscale schulden. Op grond van artikel 34
invorderingsw et is Failliet is mogelijk w el als inlener aansprakelijk voor de
loonheffingsschulden van BFM Holding BV, w elke vennootschap haar
w erknemers aan failliet uitleende. Op grond van artikel 53 Invorderingsw et is
derhalve het bodemvoorrecht mogelijk ook van toepassing op failliet.

10-03-2022
1

Ongew ijzigd.

09-06-2022
2

Ongew ijzigd.

09-09-2022
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Failliet beschikt over een beperkte hoeveelheid aan gebruikelijke
kantoorinventaris. De inventaris is in combinatie met andere activa aan een
derde verkocht.

10-03-2022
1

Ongew ijzigd.

09-06-2022
2

Ongew ijzigd.

09-09-2022
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

10-03-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

10-03-2022
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De andere activa van failliet bestaat uit een aandeel in de handelsnaam en de
goodw ill van de onderneming van BFM.

10-03-2022
1

Het aandeel van failliet in de handelsnaam en de goodw ill van de onderneming
van BFM is in combinatie met overige goederen verkocht aan de doorstartende
partij. Zie hierover punt 6 van dit verslag.

09-06-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie
Onderzoek activa

Verkoop activa;
Contracteren;
Correspondentie;
Transitie naar overnemer.

10-03-2022
1

09-06-2022
2

09-09-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Failliet heeft vorderingen op zorgverzekeringen uit hoofde van geleverde zorg.
Deze w orden op datum faillissement ingeschat ter hoogte van een bedrag van
€ 135.777,-. De precieze hoogte van deze vordering w ordt onderzocht.
Aansluitend zullen de vorderingen op debiteuren w orden geïnd. Failliet heeft
tevens vorderingen op zorgverzekeringen uit hoofde van de geleverde zorg na
voortzetting van de onderneming vanaf datum faillissement. De precieze
hoogte van deze vordering is nog niet in te schatten.

10-03-2022
1

De w erkzaamheden van failliet zijn na faillissement voortgezet. De vorderingen
uit hoofde van deze w erkzaamheden zijn bijna volledig gedeclareerd. Op
datum faillissement w as een bedrag van € 45.000,- aan vorderingen op
debiteuren gedeclareerd en kon naar schatting nog een bedrag van €
135.777,- w orden gefactureerd bij voortzetting van de w erkzaamheden in
faillissement tot 14 april 2022. De geprognosticeerde kosten voor de
voortzetting van de w erkzaamheden na faillissement w as een bedrag van €
46.000.

09-06-2022
2

Per 30 april jl. zijn w erkzaamheden in faillissement verricht voor een te
factureren bedrag van € 296.710. Hiermee bedroeg de omzet per 30 april jl.
een bedrag van € 341.710. Van laatstgenoemd bedrag is in totaal een bedrag
van € 213.703,57,- geïncasseerd en moet plus minus nog een bedrag van €
5.000,- w orden gefactureerd. De met de omzet gepaard gaande kosten zijn €
48.764. Het banksaldo bedraagt thans € 213.703,57. De bank is verzocht om
het banksaldo over te boeken naar de faillissementsrekening.
De huidige debiteurenstand bedraagt € 98.822,27. De incasso daarvan
verloopt moeizaam.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

09-09-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

Inventarisatie;
Correspondentie met debiteuren;
Innen vorderingen op debiteuren;
Onderzoek hoogte vorderingen.

Inventarisatie;
Correspondentie met debiteuren;
Innen vorderingen op debiteuren;

10-03-2022
1
09-06-2022
2

09-09-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

10-03-2022
1

Vooralsnog is enkel gebleken van een financiering van 47.500,- verstrekt door
een derde. Thans zou nog een bedrag verschuldigd zijn van circa € 19.500.
Deze geldlening is thans nog onderw erp van onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

09-06-2022
2

Vooralsnog blijkt dat uit hoofde van voornoemde geldlening inderdaad een
bedrag van € 19.500,- verschuldigd is. Dit bedrag zou tevens gedekt zijn door
pandrechten eerste in rang. Zow el de hoogte van de lening als de zekerheden
w orden nog onderzocht.

Toelichting vordering van bank(en)
Nog in onderzoek.

5.2 Leasecontracten

09-09-2022
3

5.2 Leasecontracten
Uit de administratie blijken vooralsnog 8 leasecontracten w aarbij een achttal
auto’s w orden geleased, te w eten 7 Volksw agens van het type UP 1.0 en één
Skoda KaroQ. De premies voor de 7 van de 8 leaseauto's zijn voor de maand
maart 2022 betaald omdat de 7 Volksw agens van het type UP 1.0 w orden
gebruikt in de thuiszorgverlening. De leaseovereenkomst met betrekking tot de
Skoda Karo w ordt niet nagekomen. Deze auto is inmiddels aan de
leasemaatschappij geretourneerd.

10-03-2022
1

De leaseovereenkomsten zijn op één na overgenomen door een aan failliet
gelieerde onderneming. De niet overgenomen overeenkomst is niet
nagekomen. Het hierbij behorend voertuig is opgehaald door de
leasemaatschappij.

09-06-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog heeft de onder 5.1 genoemde crediteur zich gemeld met een
pandrecht op vorderingen en roerende zaken van Failliet. De geldigheid van
het pandrecht zal w orden onderzocht.

10-03-2022
1

Voornoemde crediteur heeft de pandakten verstrekt aan de curator. Deze
akten w orden, in combinatie met de geldleningsovereenkomst en overige
documenten, nog nader onderzocht.

09-06-2022
2

Nog in onderzoek.

09-09-2022
3

5.4 Separatistenpositie
Indien de pandhouder genoemd onder 5.3 een rechtsgeldig pandrecht heeft is
deze separatist.

10-03-2022
1

Zie 5.4.

09-06-2022
2

Ongew ijzigd.

09-09-2022
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van toepassing.

10-03-2022
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

10-03-2022
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

10-03-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-03-2022
1

Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie
Contact met leasemaatschappij
Correspondentie met pandhouder

Inventarisatie
Contact met leasemaatschappij
Correspondentie met pandhouder

Inventarisatie
Contact met leasemaatschappij
Correspondentie met pandhouder

10-03-2022
1

09-06-2022
2

09-09-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is na de verkregen machtiging van de RC voortgezet in
faillissement. Het voortzetten van de onderneming w as gericht op het
realiseren van een verkoop/doorstart van de onderneming. Hierbij w as met
name van belang om de verkoopopbrengst van de activiteiten/goodw ill van de
onderneming in faillissement zoveel mogelijk in stand te houden. Verder zou
middels het voortzetten boedelactief w orden gegenereerd middels de
inkomsten van de zorgverlening. Ook w as het van belang om de continuïteit
van de zorg te w aarborgen. Inmiddels zijn de activiteiten en de goodw ill van
zow el failliet als BFM Thuiszorg BV verkocht aan een derde. Gelet op
voornoemde verkoop w ordt de onderneming van failliet in beginsel voortgezet
tot 14 maart aanstaande. Een en ander w ordt nader toegelicht onder punt 6.4
van dit verslag.

10-03-2022
1

De voorzetting van de onderneming en de exploitatie van failliet heeft conform
bovenstaande w eergave plaatsgevonden. In de afgelopen verslagperiode
heeft de curator het nodige gedaan om de voortzetting van failliet in goede
banen te leiden. Dit ging met name om voortdurende afstemming met de
interim-bestuurder mevrouw Veelen over allerhande zaken, zoals de
debiteurenincasso, het verlenen van de zorg in faillissement en de
voorbereiding van de doorstart van de onderneming.

09-06-2022
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Zie hiervoor het exploitatieoverzicht dat als bijlage bij dit verslag w ordt
verstrekt.

10-03-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie
Onderzoek activa/activiteiten onderneming
Onderzoek financiële gegevens onderneming
Correspondentie met potentiële overnamekandidaten

Inventarisatie;
Correspondentie en afstemming met overnemende partij;
Afstemming over het blijven verlenen van de zorg;
Oversluiten overeenkomsten;
Correspondentie met diverse stakeholders.

10-03-2022
1

09-06-2022
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft kort na datum faillissement de mogelijkheden voor het
voortzetten van de onderneming onderzocht. Uit overleg met de interimbestuurder van failliet bleek dat er meerdere partijen geïnteresseerd w aren in
het overnemen van de activa/activiteiten van failliet in combinatie met de
activa/activiteiten van BFM Thuiszorg BV. De curator heeft met deze partijen
onderhandelt en heeft uiteindelijk overeenstemming bereikt met de hoogste
bieder. De curator heeft nadien toestemming gekregen van de RC en de
Nederlandse Zorg Autoriteit heeft de vereiste ontheffing verleent. De kopende
partij zal in beginsel de activiteiten van BFM doorzetten vanaf 14 maart
aanstaande. Tot die tijd w ordt de onderneming door de curator voortgezet in
faillissement.

10-03-2022
1

De curator heeft de activiteiten van failliet voortgezet tot 14 maart 2022. BFM
is op voornoemde datum overgenomen en sindsdien heeft de curator het
nodige gedaan om de overname/doorstart in goede orde te laten verlopen. De
curator heeft zijn medew erking verleend aan de doorstarter teneinde de
gew enste contracten over te sluiten en bij diverse processen die nodig w aren
om tot overeenstemming te komen met diverse verzekeraars.

09-06-2022
2

Diverse w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van de overdracht.

09-09-2022
3

6.5 Verantwoording
Zie hierna.

6.6 Opbrengst

10-03-2022
1

6.6 Opbrengst
€ 60.000,00

10-03-2022
1

Toelichting
De totale opbrengst van de verkoop van alle activiteiten/goodw ill van failliet en
BFM Thuiszorg BV bedraagt € 60.000,-.

Toelichting

09-06-2022
2

Ongew ijzigd, onderdeel afgerond.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-03-2022
1

Het bedrag vloeit volledig in de boedels van BFM Thuiszorg en BFM Holding.

Toelichting

09-06-2022
2

Ongew ijzigd, onderdeel afgerond.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
inventarisatie activa
onderzoek mogelijkheden doorstart
correspondentie
onderhandelingen met overnamekandidaten

Correspondentie met verzekeraars en overige contractspartijen;
Correspondentie met doorstarter;
Onderzoek;
Diverse overige w erkzaamheden ten behoeve van een succesvolle
doorstart.
Diverse w erkzaamheden in verband met overdracht/transitie van de
activiteiten.

10-03-2022
1

09-06-2022
2

09-09-2022
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog lijkt het erop dat Failliet aan de boekhoudplicht heeft voldaan.

10-03-2022
1

Ongew ijzigd.

09-06-2022

2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2020 is tijdig gepubliceerd.

10-03-2022
1

Ongew ijzigd, onderdeel afgerond.

09-06-2022
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ten aanzien van de jaarrekening vindt er gezien de omvang van de
Vennootschap geen accountantscontrole plaats. De accountant geeft enkel
een samenstellingsverklaring af.

10-03-2022
1

Ongew ijzigd, onderdeel afgerond.

09-06-2022
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is geen verplichting met betrekking tot de storting op aandelen.

10-03-2022
1

Ongew ijzigd, onderdeel afgerond.

09-06-2022
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-03-2022
1

De (on)behoorlijke taakvervulling is thans onderw erp van onderzoek.

Toelichting

09-06-2022
2

Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

09-09-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-03-2022
1

Thans is in onderzoek of er sprake is van eventueel paulianeus handelen.

Toelichting

09-06-2022
2

Ongew ijzigd.

Toelichting

09-09-2022
3

Ongew ijzigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderw erp van onderzoek.

10-03-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en onderzoek.

10-03-2022
1

Inventarisatie en onderzoek.

09-06-2022
2

Inventarisatie en onderzoek.

09-09-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-03-2022
1

De RC heeft op 25 februari 2022 toestemming gegeven om het faillissement
van failliet en dat van BFM Thuiszorg BV geconsolideerd af te w ikkelen.
De boedelvorderingen w orden thans gevormd door het salaris van de curator.
Tevens heeft BFM Holding B.V. een boedelvordering op failliet uit hoofde van
het aan Failliet uitgeleende personeel.

Toelichting
Ongew ijzigd.

09-06-2022
2

Toelichting

09-09-2022
3

Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

10-03-2022
1

Vooralsnog is er geen sprake van een fiscale schuld. De vennootschap blijkt
vooralsnog niet btw -plichtig. De vennootschap is aansprakelijk ex artikel 34
Invorderingsw et voor de loonheffingsschuld van BFM Holding BV.

Toelichting

09-06-2022
2

Ongew ijzigd.

Toelichting

09-09-2022
3

Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-03-2022
1

Niet van toepassing. Er is geen personeel.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

10-03-2022
1

Er zijn voor zover bekend geen preferente crediteuren.

Toelichting

09-06-2022
2

Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-09-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

10-03-2022
1

Volgens opgave zal het gaan om een vijftal crediteuren, w aarvan BFM Holding
BV naar verw achting de grootste zal zijn voor een bedrag van circa € 250.000.
Vooralsnog zijn er geen vorderingen ingediend.

3

09-06-2022
2

6

09-09-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.828,69

09-06-2022
2

€ 25.479,15

09-09-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog niet in te schatten.

10-03-2022
1

Zoals reeds in het eerste verslag onder 8.1 aangegeven, heeft de RC
toestemming verleend om de faillissementen geconsolideerd af te w ikkelen.

09-09-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie
Aanschrijven
Beoordelen ingediende vorderingen

Inventarisatie;
Aanschrijven;
Beoordelen ingediende vorderingen.

Inventarisatie;
Aanschrijven;
Beoordelen ingediende vorderingen.

10-03-2022
1

09-06-2022
2

09-09-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog is niet gebleken dat er sprake is van lopende procedures.

10-03-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-03-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-03-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

10-03-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De overdracht van de thuiszorgorganisatie w aarvan failliet deel uitmaakt.
De verdere vereffening van het actief w aaronder met name begrepen het
innen van de debiteurenpositie.
Het rechtmatigheidsonderzoek w aarbij onder andere onderzoek w ordt gedaan
naar de taakvervulling van het bestuur en eventuele (andere) handelingen die
tot benadeling van de crediteuren hebben geleid.

10-03-2022
1

De verdere vereffening van het actief w aaronder met name begrepen het
innen van de debiteurenpositie;
Aanvullende w erkzaamheden nodig voor het verder faciliteren van de
doorstart, w aaronder eventuele medew erking bij het oversluiten/aangaan van
overeenkomsten met w ederpartijen van failliet.
Het rechtmatigheidsonderzoek w aarbij onder andere onderzoek w ordt gedaan
naar de taakvervulling van het bestuur en eventuele (andere) handelingen die
mogelijkerw ijs tot benadeling van de crediteuren hebben geleid.

09-06-2022
2

De verdere vereffening van het actief w aaronder met name begrepen het
innen van de debiteurenpositie;
Aanvullende w erkzaamheden nodig voor het verder faciliteren van de
doorstart, w aaronder eventuele medew erking bij het oversluiten/aangaan
van overeenkomsten met w ederpartijen van failliet.
Het rechtmatigheidsonderzoek w aarbij onder andere onderzoek w ordt

09-09-2022
3

gedaan naar de taakvervulling van het bestuur en eventuele (andere)
handelingen die mogelijkerw ijs tot benadeling van de crediteuren hebben
geleid.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog niet in te schatten.

10-03-2022
1

Vooralsnog niet in te schatten.

09-06-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
9-3-2023

09-09-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Alle w erkzaamheden die samenhangen met het onder 10.1 genoemde plan.

10-03-2022
1

Alle w erkzaamheden die samenhangen met het onder 10.1 genoemde plan.

09-06-2022
2

Alle w erkzaamheden die samenhangen met het onder 10.1 genoemde plan.

09-09-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

