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Algemene gegevens
Naam onderneming
Compass B.V.

25-05-2022
1

Föllings Consultancy & Managementsupport B.V., mede handelend onder de
naam Ontzorgdezorger.nl

08-09-2022
2

Gegevens onderneming
Compass B.V.
Statutair gevestigd te Nijmegen
Bezoekadres Zandstraat 5, 6617BL te Bergharen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53360613

25-05-2022
1

Compass B.V.
Statutair gevestigd te Nijmegen
Bezoekadres Zandstraat 5, 6617BL te Bergharen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53360613

08-09-2022
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Föllings Consultancy & Managementsupport B.V.
Statutair gevestigd te Nijmegen
Bezoekadres Zandstraat 5, 6617BL te Bergharen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer51558769

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Het verlenen en organiseren van geestelijke gezondheidszorg.

25-05-2022
1

Compass B.V.
Het verlenen en organiseren van geestelijke gezondheidszorg.

08-09-2022
2

Föllings Consultancy & Managementsupport B.V.
Het exploiteren van een managementadviesbureau op het gebied van de
zorg. Meer specifiek fungeert de onderneming als een facilitaire
vennootschap voor zorginstellingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 5.567.236,00

€ 3.185.349,00

2020

€ 5.567.095,00

€ 2.548.624,00

Toelichting financiële gegevens
Deze cijfers 2019 zijn afkomstig uit de geconsolideerde jaarstukken 2019 van
Compass BV; Föllings Consultancy en Managementsupport BV en Stichting
Compass. De cijfers 2020 zijn afkomstig uit de concept jaarstukken 2020 van
gefailleerde.

25-05-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
31

25-05-2022
1

40

08-09-2022
2

Boedelsaldo
€ 58.892,72

25-05-2022
1

€ 94.850,26

08-09-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
Boedelsaldo Compass B.V. - € 85.394,79
Boedelsaldo Föllings B.V. - € 9.455,46

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-4-2022

25-05-2022
1

t/m
23-5-2022
van
24-5-2022

08-09-2022
2

t/m
31-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

220 uur 54 min

2

169 uur 30 min

totaal

390 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Het aantal bestede uren laat zich als volgt verklaren. Föllings Consultancy &
Managementsupport B.V. is bestuurder en aandeelhouder van zorginstelling
Compass B.V. Compass B.V. is gefailleerd op 11 april 2022. Deze laatste
onderneming had nog tientallen cliënten in behandeling, w aardoor curator en
zijn medew erkers vanaf aanvang hebben getracht de zorg voor de cliënten
te w aarborgen. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met behandelaren
en overige verantw oordelijke zorgverleners, Zorgautoriteit,
zorgverzekeraars, inspectie en potentiële overnamekandidaten.
Daarbovenop kw amen de gebruikelijke w erkzaamheden in het faillissement.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
ALGEMEEN
Alvorens curator de subonderdelen van dit verslag behandelt, merkt hij het
navolgende op.
Allereerst w ijst curator op het organigram onder 1.1 hierna. Naast dit
faillissement, aldus van Compass B.V., is binnen het concern tevens gefailleerd
Föllings Consultancy & Managementsupport B.V., nader te noemen:FCM.
Curator heeft geconstateerd dat de verw evenheid tussen Compass B.V. en
FCM zeer groot is. Separaat heeft curator dan ook aan de rechtbank het
verzoek gedaan om voor beide vennootschappen in een verslag verslag te
doen ten behoeve van crediteuren. Op dit verzoek moet nog w orden beslist en
curator dient zich dan ook in dit verslag te beperken tot Compass B.V.

25-05-2022
1

Nu reeds w ijst hij erop dat hierdoor niet een compleet beeld ontstaat van de
faillissementen van Compass en FCM. Omdat FCM later gefailleerd is en curator
ook nog niet alle voor het verslag noodzakelijke eerste informatie beschikbaar
heeft, volgt het verslag van FCM aldus later en curator hoopt dat na dat
verslag in het vervolg één verslag kan w orden uitgebracht voor beide
faillissementen.
In de tw eede plaats w ijst curator op het specifieke karakter van dit
faillissement, namelijk het w erkgebied en activiteiten.
Compass B.V. hield zich bezig met geestelijke gezondheidszorg onder meer
aan adolescenten en met name aan patiënten met meervoudige
problematieken. Dit betekent dat de patiënten bijzonder moeilijk plaatsbaar
zijn bij andere zorgcentra.
Vanaf aanvang van het faillissement heeft curator met zijn eigen
kantoormedew erkers zich ingespannen om samen met de zorgverleners
oplossingen te vinden voor het probleem van het zonder haperingen
voortzetten van de zorg aan de patiënten. Dit heeft naast de "normale"
w erkzaamheden van de curator in faillissementen, bijzonder veel tijd gevergd.
Onderdelen w aar in dit kader aan gedacht moet w orden zijn overleg met de
Zorgautoriteit, de Inspectie, het Ministerie, zorgverzekeraars etc. Daarnaast
overleg en aansturing met zorgverleners en met name directie.
Om de zorg ongestoord voort te zetten en ondertussen te zoeken naar
opvang van patiënten elders, w as medew erking noodzakelijk van verhuurders,
leasemaatschappijen, IT-leveranciers, medew erkers, zorgverleners etc.
Curator heeft deze medew erking kunnen verkrijgen terw ijl geen financiering
aanw ezig w as. Uit naam van de patiënten is hij dan ook dankbaar voor die
medew erking.
W el constateert hij dat het kennelijk een leemte in de regelgeving is dat geen
vangnet aanw ezig is binnen de gezondheidszorg voor situaties w aarin een
zorginstelling als deze in faillissement geraakt.
Met name bij het ontbreken van financiering w ordt de ongestoorde verlening
van zorg kennelijk overgelaten aan de inzet en mogelijkheden van de curator.
Dit komt curator ongew enst voor.
1.1 Directie en organisatie
Compass B.V. is opgericht bij akte van 15 augustus 2011
Het volledige aandelenkapitaal van Compass B.V. w ordt gehouden door
Föllings Consultancy & Managementsupport B.V.
Föllings Consultancy & Managementsupport B.V. is enig bestuurder van
Compass B.V.
De bestuurders van Föllings Consultancy & Managementsupport B.V. zijn de
heer J.M.J. Föllings en Koos Föllings Holding B.V.
Een organigram van de organisatie w aartoe gefailleerde behoort, is te
raadplegen via deze link
Verslag 2:
In het eerste verslag heeft curator melding gemaakt dat nog geen
toestemming w as verleend voor geconsolideerde verslaglegging. Deze
toestemming heeft curator inmiddels ontvangen. Voor u ligt dan ook een
geconsolideerd verslag van Compass B.V. en Föllings Consultancy &
Managementsupport B.V

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Verslag 1:

25-05-2022
1

Het is curator gebleken dat een klachtenprocedure tegen gefailleerde in
behandeling w as bij de geschillencommissie zorg. Vanw ege het faillissement
van gefailleerde, is voormelde procedure gestaakt door de geschillencommissie
krachtens het reglement geschillencommissie zorg algemeen.
Verslag 2:
Aan curator zijn geen lopende gerechtelijke procedures van gefailleerden
gemeld en ook anderszins zijn geen lopende procedures aan curator bekend
gew orden.

08-09-2022
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1.3 Verzekeringen
Verslag 1:

25-05-2022
1

Gefailleerde beschikte over een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
Vanw ege achterstallige premiebetalingen heeft de verzekeraar deze
verzekering per datum faillissement geroyeerd.
Verslag 2:
Gefailleerden beschikten over diverse verzekeringen. Vanw ege achterstallige
premiebetalingen zijn de verzekeringen per faillissementsdata geroyeerd.

1.4 Huur

08-09-2022
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1.4 Huur
Verslag 1:

25-05-2022
1

De zorg w erd verleend vanuit een vijftal door gefailleerde gehuurde panden.
Curator heeft na machtiging van de rechter-commissaris de
huurovereenkomsten aangaande deze panden opgezegd, voor zover de
verhuurder niet reeds tot opzegging w as overgegaan.
Curator correspondeert met de verhuurders om te bezien of een eerdere
beëindiging van de huurovereenkomsten en oplevering van de gehuurde
panden mogelijk is.
Verslag 2:
De oplevering van de panden is nagenoeg afgerond. Met betrekking tot de
oplevering van tw ee panden heeft curator nog bemoeienissen.
Föllings Consultancy & Managementsupport B.V. huurde tw ee
kantoorpanden, w aarvan één kantoorpand w eer w erd onderverhuurd aan
diverse huurders. Deze overeenkomst is door de (hoofd)verhuurder
opgezegd w aardoor deze eindigde per 13 juli 2022. De huuropbrengst per
maand van de onderverhuur van de ruimtes inclusief energielasten bedroeg
zo’n € 10.000,--. Omdat gefailleerde geen baten had, w erd door
energieleveranciers gedreigd met afsluiting. Pogingen dit te verhinderen zijn
niet geslaagd.
Onderhuurders stelden zich op het standpunt dat gefailleerde w anpresteert
nu de einddatum 13 juli 2022 is en de energievoorziening op zeer korte
termijn zou w orden beëindigd. Dit betekende dat zij niet voornemens w aren
de toekomstige huurpenningen ongestoord te voldoen. Daar kw am bij dat
een aantal van hen (pretendeerde) vooruitbetalingen te hebben gedaan van
enige maanden tot zelfs een heel jaar.
Met de hoofdverhuurder zijn intensieve gesprekken gevoerd gericht op een
oplossing, die ook is bereikt. De hoofdverhuurder heeft aan de
faillissementsboedel een bedrag van € 10.000,-- betaald, w aarna de
hoofdverhuurder het recht heeft gekregen per direct nieuw e
energiecontracten af te sluiten en alle onderhuurder ''over te nemen''.
Voornoemd bedrag is op de faillissementsrekening bijgeschreven.
Daarnaast is curator geconfronteerd met het volgende. Tussen de opkoper
van de activa en de verhuurder van een van de gehuurde locaties is discussie
ontstaan over een partij hout die op de betreffende locatie aanw ezig w as en
thans niet meer. Curator is door de opkoper van de activa en de advocaat
van de verhuurder op de hoogte gebracht van de discussie. Curator heeft dit
punt thans mede in onderzoek.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:

25-05-2022
1

Vooraf merkt curator op dat het oorzakenonderzoek nog moet w orden
opgestart. De oorzaken als hierna omschreven betreffen een opgaaf van de
(middellijk) bestuurder van gefailleerde.
De onderneming is in financiële moeilijkheden geraakt nadat de bestuurder van
gefailleerde publiekelijk onderw erp w erd van onderzoek van de nieuw sw ebsite
'Follow The Money'. Publicaties van diverse kritische artikelen van de
nieuw sw ebsite hadden tot gevolg dat verzekeraars en gemeenten ophielden
met betalen aan gefailleerde. Ook startte de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoeken naar gefailleerde. De
medew erking aan deze onderzoeken maakte de bedrijfsvoering vrijw el
onmogelijk.
Curator neemt deze omstandigheden mee in het oorzakenonderzoek.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
31

25-05-2022
1

Toelichting
Op 13 april 2022 w erd aan de rechter-commissaris toestemming voor ontslag
van de w erknemers gevraagd en gekregen. Per die datum zijn alle
w erknemers bij (aangetekende) brief ontslagen met inachtneming van de
opzegtermijn. Tevens zijn op diezelfde dag UW V en vakbonden geïnformeerd.
Op deze w ijze zijn de rechten van personeelsleden veiliggesteld en zijn aldus
ook de bepalingen ter zake de W et melding collectief ontslag in acht genomen.
Curator heeft de personeelsbijeenkomst van het UW V verzorgd op 21 april
2022. Bij de personeelsbijeenkomst van het UW V w aren niet enkel de
ontslagen w erknemers van Compass B.V. aanw ezig. De
personeelsbijeenkomst van het UW V w erd tevens gehouden voor de
ontslagen w erknemers van Föllings Consultancy & Managementsupport B.V.,
mede uit het oogpunt van efficiency en vanw ege de sterke verw evenheid
tussen beide vennootschappen.
Een groot gedeelte van de w erknemers maakte gebruik van voertuigen die
door gefailleerde w erden geleased en laptops en telefoons die in eigendom
toebehoorde aan gefailleerde. Tijdens de personeelsbijeenkomst van het UW V
is aan de w erknemers medegedeeld w at de w ijze en termijn van inname van
de voertuigen, laptops en telefoons zijn.
De w erknemers zijn nu verder in afw achting van de afw ikkeling door het UW V.

Personeelsleden
40
Toelichting

08-09-2022
2

Verslag 2:
Föllings Consultancy & Managementsupport B.V.
Zie verslag 1 onder paragraaf 2.1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-4-2022

40

Curator heeft de w erknemers direct na het uitspreken van het
faillissement ontslagen met toestemming van de
rechtercommissaris en met inachtneming van de
faillissementsopzegtermijn.

totaal

40

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:

25-05-2022
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Nog te verrichten w erkzaamheden betreft de beoordeling en vaststelling van
eventuele vorderingen van personeelsleden niet vallende onder de
loongarantieregeling van UW V. Ook dient de uiteindelijke vordering van UW V
aan een beoordeling w orden onderw orpen.
Verslag 2:
Curator is de afgelopen verslagperiode benaderd door diverse
personeelsleden met vragen over de loongarantieregeling. Curator heeft
deze vragen na overleg met het UW V kunnen beantw oorden. Daarnaast
heeft curator in samenspraak met het UW V zorggedragen voor de
afhandeling van declaraties van de personeelsleden voor kosten (met name
reiskosten), die zij gedurende de opzegtermijn hebben gemaakt.
Verder zal curator de door personeelsleden ingediende vorderingen
controleren die niet onder de loongarantieregeling vallen. Curator verw acht
deze w erkzaamheden ook de volgende verslagperiode voort te moeten
zetten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

08-09-2022
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Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

25-05-2022
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris bestond vooral uit kantoormeubilair
w aaronder tafels, (bureau)stoelen, beamer,
maar ook koffieapparaten en printers

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Dit betreft de gehele bedrijfsinventaris die curator heeft aangetroffen in de
gehuurde panden voor zover eigendom van gefailleerde, aldus exclusief lease,
huur en (eventuele) zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Het betreft
met name basale tafels en stoelen, keukengerei voor eenvoudige maaltijden
van patiënten en een aantal ledikanten. Alles van zeer geringe w aarde. De
geringe w aarde van de inventaris, afgezet tegen de aanzienlijke kosten van
taxatie is reden gew eest om de inventaris niet te laten taxeren.

25-05-2022
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Curator heeft met Bedrijfsbureau W aalkade B.V. overeenstemming bereikt over
onder meer de overname van de bedrijfsmiddelen als hiervoor omschreven. De
overname door Bedrijfsbureau W aalkade B.V. w ordt uitvoeriger toegelicht
onder paragraaf 3.8.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
Curator dient krachtens artikel 57 lid 3 Fw de belangen te behartigen van de
bevoorrechte schuldeisers die in rang boven pand- en hypotheekhouders en
beperkt gerechtigden gaan. Gelet op de fiscale schuld van gefailleerde en de
stil verpande goederen aan de ING bank, speelt het bodemvoorrecht van de
fiscus een rol.

25-05-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Curator zal de bedrijfsmiddelen op één locatie verzamelen. Vervolgens zal
curator de bedrijfsmiddelen leveren aan de overnemende partij.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

25-05-2022
1

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

25-05-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Domeinnaam
Goodw ill

€ 75.000,00

totaal

€ 75.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1:
Vanaf het begin van het faillissement w as de grootste zorg het onderbrengen
van de patiënten zonder haperingen in hun zorgverlening. Dit bleek een grote
uitdaging omdat zorgcentra momenteel met grote w achtlijsten te maken
hebben en daarom ook niet voornemens zijn om patiënten in dit geval over te
nemen.

25-05-2022
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Bij curator hebben zich diverse partijen gemeld die geïnteresseerd leken in een
overname van de algehele bedrijfsvoering van gefailleerde: zorgverlening.
Uiteindelijk heeft curator overeenstemming bereikt met Bedrijfsbureau
W aalkade B.V. Deze entiteit stelt zich volgens eigen zeggen ten doel te zorgen
voor continuïteit in de zorg. Met name in die gevallen w aarin de zorgaanbieder
in de problemen is geraakt.
Curator heeft met Bedrijfsbureau W aalkade B.V. overeenstemming bereikt over
een totaalovername w aarbij de goodw ill van gefailleerde w ordt overgedragen.
De goodw ill bestaat met name uit klantenbestanden, relatiebestanden,
merknamen, logo’s, het recht om met leveranciers, leasemaatschappijen e.d. in
contact te treden over de overname van contracten dan w el het sluiten van
nieuw e contracten, medew erking curator, social media, telecomaansluitingen
etc. Verder is ook onderdeel van de activatransactie de levering van inventaris
w aarbij in paragraaf 3.3 is opgemerkt dat deze vanw ege de verw achte zeer
lage w aarde, niet is getaxeerd. Tot slot heeft curator bedongen dat
Bedrijfsbureau W aalkade B.V. een minimaal aantal personeelsleden van
gefailleerde dienstverbanden aanbiedt onder minimaal gelijkblijvende
voorw aarden.
De vergoeding voor de boedel voor dit actief en de door curator te verrichten
inspanningen bedraagt €75.000,--, w aarvan €50.000,-- reeds is voldaan en
€25.000,-- nog dient te w orden voldaan. De bestuurders van Bedrijfsbureau
W aalkade B.V. staan persoonlijk garant voor de betalingen.
Verslag 2:
Het restant van de koopprijs is door curator op de boedelrekening
ontvangen.
Föllings Consultancy & Managementsupport B.V. beschikt over een
domeinnaam die mogelijk nog te gelde kan w orden gemaakt. Curator zal hier
nog onderzoek naar doen.
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Curator heeft in de afgelopen verslagperiode zes voertuigen onderhands
verkocht. Het feit dat deze voertuigen niet eerder zijn verkocht laat zich als
volgt verklaren. Uit het kentekenregister, dat bij aanvang van het
faillissement door curator is opgevraagd bij de Rijksdienst voor W egverkeer
(RDW ), bleek dat circa 31 voertuigen op naam van gefailleerde stonden
geregistreerd. Curator constateerde dat het overgrote gedeelte van die
voertuigen (21) lease betrof. De rechten ten aanzien van een deel van de
leasevoertuigen zijn overgedragen aan de opkoper van het actief en de
overblijvende leasevoertuigen zijn inmiddels uitgeleverd of w orden thans
uitgeleverd aan de leasemaatschappijen.
Omdat curator signalen ontving dat niet alle voertuigen in eigendom zouden
toebehoren aan gefailleerden, is over de resterende voertuigen bij diverse
partijen informatie opgevraagd om te achterhalen w elke partij de sterkste
rechten kan uitoefenen. Daarnaast bereikte curator ook berichten dat
voertuigen die niet op het kentekenregister van de RDW staan vermeld, w el
tot de boedel van gefailleerden zouden behoren. In afw achting van de
uitkomsten van het onderzoek van curator ten aanzien van de voertuigen,
w erd met de opkoper afgesproken dat zij zich ontfermt over het materiele
actief dat zich bevond op de diverse locaties w aar zorg w erd verleend door
gefailleerde. Zodoende heeft curator uiteindelijk kunnen beoordelen dat de
zes betreffende voertuigen beschouw d kunnen w orden als boedelactief.
Tot slot is noemensw aardig dat één voertuig (van de zes) zich bevindt bij een
garagehouder die zich beroept op een retentierecht vanw ege onbetaalde
facturen. Curator heeft bedongen dat de opkoper zelf verantw oordelijk is
voor de vrijgave van het voertuig dat is opgeslagen bij de retentor.
Na toestemming van de rechter-commissaris, is curator overgegaan tot
verkoop van de zes voertuigen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Curator zal desgevraagd medew erking verlenen aan de overnemende partij bij
de overname van contracten.

25-05-2022
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Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode heeft curator diverse malen zijn medew erking
moeten verlenen voor diverse zaken. Ook hebben er meerdere besprekingen
plaatsgevonden tussen curator en de overnemende partij. Reden hiervoor
w as onder meer gelegen in het feit dat het leeghalen van de gehuurde
panden en de oplevering daarvan moeizaam verliep.

08-09-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Zorgverzekeraars, gemeenten en cliënten

€ 4.250.000,00

totaal

€ 4.250.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
De debiteurenportefeuille van gefailleerde bedraagt zo'n € 4.250.000,-. Gelijk
merkt curator daarbij op dat niet verw acht w ordt dat het totale bedrag kan
w orden geïnd. Zoals reeds gemeld zijn vrijw el alle zorgverzekeraars en
gemeenten gestopt met betalen van de openstaande posten omdat er
onderzoeken zijn gestart naar het facturatiebeleid van gefailleerde. Totdat
deze onderzoeken zijn afgerond zullen voornoemde partijen naar verw achting
hun betalingsverplichtingen opschorten.

25-05-2022
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Daarbij komt dan nog dat van de ingediende zorgdeclaratie doorgaans zo'n
70% w ordt vergoed door de zorgverzekeraars. Uitgaande van een afslag op
de openstaande post van zo'n 30% bedraagt de omvang de
debiteurenportefeuille vermoedelijk zo'n € 2.9750.000.
Verslag 2:
Het in kaart brengen van de debiteurenportefeuille alsmede het incasseren
daarvan is beslist geen sinecure gebleken. Nog niet alle onderzoeken van de
zorgverzekeraars zijn afgerond. Curator w enst eerst de uitkomsten van de
onderzoeken af te w achten alvorens tot eventuele incassomaatregel over te
gaan.

08-09-2022
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Gefailleerden hebben nog vorderingen op enkele gemeenten. Curator voert
gesprekken met oud medew erkers teneinde de vorderingen te bepalen en
tot gesprekken met de gemeenten over te gaan.
Ten aanzien van de vorderingen uit hoofde van rekening-courant blijkt. Uit de
ontvangen boekhouding en administratie dat Föllings Consultancy &
Management B.V. onder meer een vordering had op besloten vennootschap
De Vuurtoren B.V. De Vuurtoren B.V. is een tot het concern behoren
onderneming. Hiervoor verw ijst curator naar het organigram dat is
opgenomen in hoofdstuk 1.
Toen schuldeisers van De Vuurtoren B.V. beslag legden op
vermogensbestanddelen van De Vuurtoren B.V. en ook gefailleerden in rechte
betrokken, heeft curator eveneens stappen ondernomen. Om de vordering
van gefailleerden op De Vuurtoren B.V. veilig te stellen heeft curator - met
toestemming van de rechter-commissaris - conservatoir beslag gelegd op
diverse vermogensbestanddelen van De Vuurtoren B.V.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
In de aankomende verslagperiode zal curator trachten, in samenspraak met
het bestuur van gefailleerde, de debiteurenportefeuille beter in kaart te
brengen. Nadien zal curator overgaan tot inning van de debiteurenportefeuille.

25-05-2022
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Verslag 2:
Voortgaan met het in kaart brengen van de debiteurenportefeuille.
Onderdeel hiervan is het bijw onen van gesprekken tussen zorgverzekeraars
en de bestuurder van gefailleerden alsmede het afw achten van de
uitkomsten van de onderzoeken van de zorgverzekeraars naar de
correctheid van de bij hen ingediende facturen. Zodra dit is afgerond, zal
curator zich beraden op incassomaatregelen.

08-09-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 300.095,73

25-05-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
De ING Bank heeft een kredietfaciliteit verstrekt aan gefailleerde, De Vuurtoren
B.V. en Föllings Consultancy & Managementsupport B.V. van in totaal
€446.774,72. Daarvan is €300.095,73 ten laste van gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Gefailleerde had een tw eetal leaseovereenkomsten gesloten met tw ee
(afzonderlijke) partijen met betrekking tot printers en koffiezetapparaten. Na
een beoordeling van de leasecontracten, is curator tot uitlevering van de
printers en koffiezetapparaten overgegaan.

25-05-2022
1

Verslag 2:
Gefailleerden beschikken over 21 leasevoertuigen. De onderliggende
leaseovereenkomsten zijn gedeeltelijk overgenomen door de overnemende
partij van de activatransactie. Curator onderhoudt contact met de
leasemaatschappijen voor de teruglevering.

08-09-2022
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De uitlevering van de printers en koffiezetapparaten is inmiddels volledig
afgerond.
Eén leasevoertuig staat bij een garage en de garagist beroept zich op het
recht van retentie. Curator heeft dit in onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
-Compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst gesloten met
onder meer gefailleerde, Föllings Consultancy & Managementsupport B.V., en
De Vuurtoren B.V.;
-Hoofdelijke medeschuldenaarstelling Stichting Compass;
-Verpanding huidige en toekomstige bedrijfsactiva;
-Verpanding huidige en toekomstige vorderingen.

25-05-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
De ING Bank is aan te merken als separatist.

25-05-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Bij curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van eigendomsvoorbehoud.

25-05-2022
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Bij curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van retentie.

25-05-2022
1

Verslag 2:
Curator verw ijst hiervoor naar hetgeen hij heeft opgemerkt onder 5.2

08-09-2022
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Bij curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van reclame.

25-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

25-05-2022
1

Verslag 1:
Curator heeft met de pandhouder afspraken gemaakt over de inning van de
debiteuren. De afspraak behelst dat curator de debiteurenportefeuille ter hand
neemt voor een vergoeding van 25% over de geïncasseerde bedragen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Inning debiteurenportefeuille, zie paragraaf 5.8.

25-05-2022
1

Verslag 2:
Curator heeft met de pandhouder afspraken gemaakt omtrent de inning van
de debiteurenportefeuille. Curator verw ijst hiervoor naar hoofdstuk vier van
dit verslag en w acht de uitkomsten van de aldaar genoemde onderzoeken af.

08-09-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Curator heeft vanaf datum faillissement (11 april 2022) tot en met de datum
van overdracht aan W aalkade B.V. (6 mei 2022) zorg verleen aan de cliënten.
Voor het verlenen van de zorg heeft curator facturen gestuurd t.w .v. €
59.708,39.

25-05-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 2:
Curator zal verslag doen van de korte periode dat er is voortgezet, zodra de
debiteurenpositie over die periode is vastgesteld.

08-09-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 2:
De voortzetting is geëindigd op 5 mei 2022.

08-09-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Door en/of namens de bestuurder van gefailleerde zijn diverse stukken en
gegevens overgelegd, die curator in de komende verslagperiode zal
onderzoeken.

25-05-2022
1

Verslag 2:
Curator heeft diverse administratieve stukken ontvangen. De boekhouding
en administratie roepen vragen op die zijn voorgelegd aan de middellijk
bestuurder. Curator zal in aankomende verslagperiode de boekhoudkundige

08-09-2022
2

stukken nader onderzoeken.

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 12 oktober 2020. De
jaarrekening over boekjaar 2020 is niet gedeponeerd. W el beschikt curator
over de voorlopige cijfers 2020 en 2021.

25-05-2022
1

Verslag 2:

08-09-2022
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Compass B.V.
jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 12 oktober 2020;
jaarrekening 2020 is niet gedeponeerd.
Föllings Consultancy
jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 28 mei 2019;
jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 7 oktober 2020;
jaarrekening van 2020 is niet gedeponeerd;

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Niet van toepassing.

25-05-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Curator heeft dit punt in onderzoek.

25-05-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-05-2022
1

Verslag 1:
Curator heeft dit onderw erp in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-05-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:
Curator is zijn onderzoek naar administratie en overige onderdelen gestart.
Van dit onderzoek maakt ook rechtmatigheid deel uit en curator tracht in de
aanstaande verslagperiode een begin te maken met het onderzoek.

25-05-2022
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In ieder geval dient onderzoek gedaan te w orden naar de navolgende punten
w aaromtrent curator vragen heeft.
In een geruime periode voor faillissement zijn diverse betalingen binnen het
concern gedaan w aarvan de grondslag niet direct is vast te stellen. Dit
betekent dat intercompanyvorderingen onderzoek behoeven.
Voorts zij gew ezen op het organigram (zie verslag 1.1) w aaruit blijkt dat in dit
geval de zorgondernemer gekozen heeft voor een concernvorm w aarbij de
zorg afzonderlijk, de ondersteuning in de vorm van inventaris, rollend materieel
etc. eveneens afzonderlijk en het onroerend goed w ederom afzonderlijk in
verschillende B.V.'s is ondergebracht. Curator zal in kaart brengen hoe terzake
geldstromen liepen, bijvoorbeeld met betrekking tot het verw erven van
onroerend goed, w ie deed de aankoop, w ie deed de onderhandelingen, w ie
betaalde de koopsom en w ie w erd uiteindelijk eigenaar, zijn zoal vragen die
direct opkomen.
Naast de intercompanyvorderingen bestaan rekening-courantvorderingen op
concernvennootschappen en op de directie. Ook die zullen in kaart gebracht
dienen te w orden.
Voorts is gebleken dat diverse zorgverzekeraars al ruim voor faillissement
onderzoeken zijn gestart naar facturatie en verleende zorg. Dit heeft geleid tot
stopzetting van betalingen door zorgverzekeraars. Ook dit is onderw erp van
onderzoek.
Verslag 2:
Het onderzoek in de administratie is gaande en richt zich onder meer ook op
het declareren en factureren en aldus de debiteurenpositie. Dit naast de
gebruikelijke onderzoeken. Curator heeft in dit onderzoek ook medew erkers
gehoord, w aaronder de controller en de functionaris verantw oordelijk voor de
facturatie. Dit onderzoek is vooralsnog niet afgerond. Hierbij zal ook
betrokken w orden de door zorgverzekeraars gedane onderzoeken.

08-09-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de onderzoeken
zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

25-05-2022
1

Verslag 2:
De punten zoals omschreven in verslag 1 heeft curator nog in onderzoek. In
het komende verslagperiode zet curator het rechtmatigheidsonderzoek voort
met inachtneming van hetgeen onder 7.7 (verslag 2) is gemeld.

08-09-2022
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8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 13.576,12

25-05-2022
1

Toelichting
Bij curator zijn tot nu toe een tw eetal boedelvorderingen bekend gemaakt. Het
betreft hier een vordering met betrekking tot huur en een vordering van een
crediteur die voor curator na datum faillissement nog w erkzaamheden heeft
verricht.

Toelichting

08-09-2022
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Verslag 2:
Compass B.V.: € 13.576,12.
Er zijn inzake Compass B.V. geen nadere boedelvorderingen kenbaar
gemaakt door crediteuren.
Föllings Consultancy & Management B.V.: € 18.532.93.
Bij curator zijn tot nu toe tw ee boedelvorderingen aangemeld. Het betreft in
dit geval tw ee vorderingen van één crediteur met betrekking tot huur.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.706.623,00

25-05-2022
1

€ 1.879.875,00

08-09-2022
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Toelichting
Verslag 2:
Compass B.V.:
In de afgelopen periode zijn er door de Belastingdienst nog aanvullende
vorderingen ad € 173.252,-- ingediend. De Belastingdienst heeft derhalve tot
op dit moment een totaal vordering van € 1.879.875,-- bij curator aangemeld.
Föllings Consultancy & Management B.V.:
Bij curator zijn inzake het faillissement van Föllings Consultancy &
Management B.V. door de Belastingdienst vorderingen met betrekking tot
met name motorrijtuigenbelasting en loonheffingen aangemeld. Tot nu toe
betreft dit een bedrag van € 524.238,--

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft haar vordering nog niet bekend gemaakt bij curator.

8.4 Andere pref. crediteuren

25-05-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

25-05-2022
1

Er zijn curator geen andere preferente crediteuren bekend.

€ 349,27

08-09-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
Compass B.V.:
Naast UW V heeft een andere preferente crediteur een vordering bij curator
aangemeld. Het betreft een bedrag van € 349,27.
Föllings Consultancy & Management B.V.:
Bij curator zijn op dit moment geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

25-05-2022
1

35

08-09-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
Compass B.V.: 35
Föllings Consultancy & Management B.V.: 26

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 490.345,65

25-05-2022
1

€ 546.168,10

08-09-2022
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Toelichting
Verslag 2:
Compass B.V.: € 546.168,10
Föllings Consultancy & Management B.V.: € 824.133,86

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan omtrent de eventuele
verw achte w ijze van afw ikkeling.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

25-05-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijk w erkzaamheden met betrekking tot de crediteuren zullen
w orden voortgezet.

25-05-2022
1

Verslag 2:
De gebruikelijk w erkzaamheden met betrekking tot de crediteuren zullen
w orden voortgezet.

08-09-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:

25-05-2022
1

Het is curator gebleken dat een klachtenprocedure tegen gefailleerde in
behandeling w as bij de geschillencommissie zorg. Vanw ege het faillissement is
voormelde procedure gestaakt door de geschillencommissie krachtens artikel
11 lid 2 van het reglement geschillencommissie zorg algemeen.

9.2 Aard procedures
Verslag 1:
Zie 9.1.

25-05-2022
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9.3 Stand procedures
Verslag 1:
Zie 9.1.

25-05-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:

25-05-2022
1

Vooralsnog hoeft curator geen w erkzaamheden te verrichten ten aanzien van
onderhavige procedure.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
Uit voorgaande paragrafen blijkt w elke w erkzaamheden curator zal uitvoeren
in
het plan van aanpak voor de aanstaande verslagperiode.
Met name betreft het de volgende w erkzaamheden:

25-05-2022
1

onderzoek oorzaken faillissement;
verlenen van medew erking in verband met overname
contracten e.d. door de overnemende partij van de activa;
beoordeling vorderingen van handelscrediteuren, w erknemers, UW V,
Belastingdienst en overige crediteuren;
inventarisatie en beoordeling van rechten van derden, w aaronder lease,
huur en op-/uitlevering daarvan;
beoordeling en incasso van debiteuren;
onderzoek administratie en rechtmatigheid.
Verslag 2:

08-09-2022
2

voortgaan onderzoek oorzaken faillissement;
verlenen van medew erking in verband met overname
contracten e.d. door de overnemende partij van de activa;
voortgaan uitlevering rechten van derden (lease);
voortgaan beoordeling en incasso van debiteuren ,gesprekken voeren
met zorgverzekeraars en gemeenten;
onderzoek administratie en rechtmatigheid.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Vooralsnog onbekend.

25-05-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-3-2023

10.4 Werkzaamheden overig

08-09-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
Uit voorgaande paragrafen blijkt w elke w erkzaamheden curator zal uitvoeren
in
het plan van aanpak voor de aanstaande verslagperiode.
Met name betreft het de volgende w erkzaamheden:

25-05-2022
1

onderzoek oorzaken faillissement;
verlenen van medew erking in verband met overname
contracten e.d. door de overnemende partij van de activa;
beoordeling vorderingen van handelscrediteuren, w erknemers, UW V,
Belastingdienst en overige crediteuren;
inventarisatie en beoordeling van rechten van derden, w aaronder lease,
huur en op-/uitlevering daarvan;
beoordeling en incasso van debiteuren;
onderzoek administratie en rechtmatigheid.
Verslag 2:
voortgaan onderzoek oorzaken faillissement;
verlenen van medew erking in verband met overname
contracten e.d. door de overnemende partij van de activa;
voortgaan uitlevering rechten van derden (lease);
voortgaan beoordeling en incasso van debiteuren, gesprekken voeren
met zorgverzekeraars en gemeenten;
onderzoek administratie en rechtmatigheid.

Bijlagen
Bijlagen
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