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

4
10-09-2020
F.08/19/302
NL:TZ:0000118954:F001
30-10-2019

R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr J.A.D.M. Daniels

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Zeker Zorg

12-12-2019
1

Gegevens onderneming
Stichting Zeker Zorg
Visserijstraat 3
7541 BZ ENSCHEDE

12-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens Kvk:
Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg.
Maatschappelijke zorg. Passende zorg aan te bieden aan cliënten die hulp
nodig hebben om een stabiele leefomgeving te creëren w aardoor de cliënt(e)
zo goed en zelfstandig mogelijk kan functioneren binnen de maatschappij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 5.568.227,00

€ -1.062.449,00

€ 1.590.283,00

2017

€ 5.739.476,00

€ -432.948,00

€ 2.402.677,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

12-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
72

12-12-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er nog 72 personeelsleden in dienst. Deze zijn
allemaal per brief door de curator ontslagen.

Boedelsaldo
€ 340.509,15

12-12-2019
1

Toelichting
zie financieel verslag
€ 975.562,06

12-03-2020
2

Toelichting
Na de vorige verslagperiode heeft de afrekening van de verkoop van het pand
aan Visserijstraat te Enschede plaatsgevonden. Hierdoor is het boedelsaldo
met EUR 549k gestegen.
Daarnaast zijn er nog een aantal gemeenten die zorggelden hebben
uitbetaald. Zodat het totale boedelsaldo op EUR 975.562,06 uit komt.
€ 949.412,43

11-06-2020
3

Toelichting
Ten opzichte van het vorige verslag zijn er betalingen binnengekomen van
Gemeenten. Er zijn ook faillissementskosten betaald.
Het saldo is met EUR 25k afgenomen.
€ 942.634,66
Toelichting
Ten opzichte van het vorige verslag zijn er boedelkosten betaald. en hebben
er een aantal cliënten de huur over de maand november voldaan ten gunste
van de boedelrekening.
Per saldo is het actief met circa 7k afgenomen.

Verslagperiode

10-09-2020
4

Verslagperiode
van
30-10-2019

12-12-2019
1

t/m
8-12-2019
van
9-6-2020

12-03-2020
2

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

11-06-2020
3

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

10-09-2020
4

t/m
2-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

351 uur 54 min

2

198 uur 6 min

3

130 uur 18 min

4

165 uur 48 min

totaal

846 uur 6 min

Toelichting bestede uren
De meeste uren in de afgelopen verslagperiode zijn besteed aan de
afhandeling en voortzetting van de onderneming. Er is veelvuldig contact
gew eest met Zorggroep Manna en de verschillende verhuurders. Dit heeft
behoorlijk veel tijd in beslag genomen om dit in goede banen te leiden.

12-03-2020
2

In de afgelopen periode zijn opnieuw veel uren besteed aan de afhandeling
van de huurovereenkomsten. Hierover hebben contacten plaatsgevonden met
verhuurders, huurders en Manna. Daarnaast zijn vorderingen van gemeentes
geïncasseerd, evenals de huur van cliënten en de vergoedingen van het
zorgkantoor.

11-06-2020
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Stichting Zeker Zorg w as met ingang van 12 september
Stichting Amen. Bestuurder van Stichting Amen is de heer A.B. Kok.

12-12-2019
1

In aanvulling op hetgeen in het eerste verslag staat gemeld met betrekking tot
de bestuurders hieronder nog een korte historie.

12-03-2020
2

- 7 november 2011 tot en met 31 december 2018 w aren de heren E.J. Heuver
en H.A. W estra de
bestuurders
- 31 december 2018 tot en met 26 juni 2019 w as mevrouw V.C.A. Verhagen
bestuurder
- 26 juni 2019 tot en met 5 september 2019 w as Stichting Amen bestuurder
- 5 september tot 12 september w as de heer A.B. Kok bestuurder

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

12-12-2019
1

Voor faillissement is geprocedeerd tussen de failliet en Menzis. De curator is in
gesprek met Menzis over de vraag of voortgeprocedeerd moet w orden of dat
een minnelijke oplossing mogelijk is.

11-06-2020
3

De curator nam kennis van de uitspraak van het kort geding zoals deze al
voor datum faillissement w as aangespannen tegen Menzis. De curator is met
Menzis in gesprek over de afrekening van de verleende zorg hierover is nog
geen overeenstemming bereikt.

10-09-2020
4

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn met ingang van datum faillissement tot 1
december jl. voortgezet. De verzekeringen m.b.t. het pand aan de
Visserijstraat 3 te Enschede zijn voortgezet tot en met 10 december 2019
(datum overdracht pand).

12-12-2019
1

1.4 Huur
Er zijn diverse huurovereenkomsten circa 108 lopende huurovereenkomsten.

12-12-2019
1

Alle lopende huurovereenkomst zijn opgezegd door de curator. Zodat het
grootste deel van de contracten is beëindigd met ingang van 1 december
2019. Een aantal huurcontracten is met toestemming van de curator ingang
van 1 maart 2020 beëindigd.

12-03-2020
2

De ingediende schades w orden momenteel in kaart gebracht om zo vast te
kunnen stellen w elk deel van de borg toekomt aan de boedel. Dit is een
tijdrovende klus.

10-09-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat
er te hoge lasten w aren en er onvoldoende gekw alificeerd personeel aanw ezig
w as.

12-12-2019
1

Daarnaast w aren er w at onduidelijkheden over vergoedingen op basis van
aangeleverde gegevens.
Uit de eigen aangifte blijkt dat in de notulen van het bestuur van Stichting
Zeker Zorg het het volgende is opgenomen.
- Risico’s zijn te groot. Erfenis uit het verleden blijkt nog groter dan verw acht.
In het
verleden zijn keuzes gemaakt die financieel zoveel impact hebben dat het
herstellen
ervan teveel liquide middelen vraagt.
- Bovendien zijn er risico’s die mogelijk kunnen
leiden tot financiële consequenties die de draagkracht van de stichting verre te
boven
gaan.
- Fors teruglopende omzet (mede als gevolg van cliëntenstops) kan zonder
gedw ongen
ontslagen en extra investering niet gecompenseerd w orden.

11-06-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
71

12-12-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 71 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Het exact aantal personeelsleden in het jaar voorafgaand aan het faillissement
is niet bekend. W el is bekend dat er gedurende de jaren voor faillissement
afscheid is genomen van een heel aantal personeelsleden, vanw ege het feit
dat er een heel aantal ongekw alificeerde personeelsleden in dienst w aren.
Personeelsleden
81

12-12-2019
1

11-06-2020
3

Toelichting
Volgens de jaarrekening 2018 van Stichting Zeker Zorg bedroeg het gemiddeld
aantal personeelsleden in 2018, 80,6 FTE.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-10-2019

71

medew erkers zijn per brief 31 oktober ontslagen door de curator

totaal

71

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagbrieven verstuurd
Bijeenkomst met UW V georganiseerd
Diverse telefoontjes beantw oord
Indiening van vorderingen bekeken

12-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Visserijstraat 3 te Enschede

€ 560.000,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 560.000,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verkoopopbrengst van het pand bedraagt EUR 560.000,-. Een deel van de
opbrengst ad EUR 10.000,- komt toe aan de opbrengst van de inventaris. Het
pand zal 10 december 2019 w orden geleverd.

12-12-2019
1

De netto opbrengst minus kosten van de makelaar en notaris bedraagt EUR
549.673,86.

12-03-2020
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Opstellen bevestiging verkoop
Akte van levering opstellen
Oplevering met makelaar en koper

12-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse kantoorinventaris aan de Visserijstraat
aan de Boddenstraat, Sumatrastraat, Annastraat
en Dennenw eg

€ 16.257,20

€ 0,00

totaal

€ 16.257,20

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De koper van het pand aan de Visserijstraat 3-5 heeft ook de inventaris
aanw ezig aan dit adres overgenomen.
Zorggroep Manna heeft de overige inventaris aan de diverse locaties
overgenomen. Computers en laptops zijn eveneens overgenomen door
Stichting Zorggroep Manna.

12-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

12-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Opstellen taxatie
Inspectie met koper

12-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk is kort na faillissement uitgefactureerd, voor de
w erkzaamheden w ordt verw ezen naar paragraaf 6.4 doorstarten
onderneming.

3.8 Andere activa

10-09-2020
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rollend materieel

€ 11.088,80

totaal

€ 11.088,80

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Auto's en rollend materieel zijn overgenomen door Stichting Zorggroep Manna.

3.9 Werkzaamheden andere activa

12-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Op datum faillissement bedroeg de
debiteurenstand

€ 121.070,79

€ 36.300,00

€ 0,00

totaal

€ 121.070,79

€ 36.300,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Stichting Zorggroep Manna heeft de debiteurenportefeuille op datum
faillissement overgenomen voor bovengenoemd minimum bedrag met een
upside tot EUR 80.713,86 in het geval er een 100% inning zal plaatsvinden.

12-12-2019
1

Op dit moment is de inning van de debiteurenportefeuille door Manna nog in
volle gang. Er kan nog geen definitieve beoordeling plaatsvinden.

12-03-2020
2

De inning van de debiteurenportefeuille is nog niet afgerond. Hierover vinden
contacten plaats met Manna.

11-06-2020
3

Manna houdt de curator op de hoogte omtrent de inning van de debiteuren.
Manna heeft de debiteurenportefeuille overgenomen. Mocht de opbrengst
hoger zijn dan bovengenoemd bedrag zal er een bijdrage aan de boedel
toekomen.

10-09-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zijn door de boedel geen w erkzaamheden verricht op het gebied van inning
van debiteuren in deze verslagperiode

12-12-2019
1

In de activa overeenkomst tussen Manna en de curator is opgenomen dat er
aan de boedel afgedragen moet w orden w anneer de opbrengst van de
debiteuren hoger is dan de verkoopw aarde. Samen met Manna w ordt nu
gekeken hoe hoog de opbrengst van de geïnde debiteuren is en of er nog een
afdracht aan de boedel dient plaats te vinden.

11-06-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen financiering van een bank in dit faillissement.

5.2 Leasecontracten

12-12-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn voor zover bekend geen leasecontracten aanw ezig.

12-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

12-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

12-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend.

12-12-2019
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

12-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

12-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

12-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

12-12-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie is met ingang van datum faillissement volledig voortgezet. De
onderneming is in volle omvang door blijven draaien zodat alle zorg geleverd
kon w orden. Met ingang van 1 december jl. heeft zorggroep Manna de
activiteiten overgenomen.

12-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Zorggroep Manna heeft gehele actief overgenomen alsmede de gehele
zorgportefeuille daarvoor is een bedrag ad EUR 36.354 voor betaald aan de
boedel.

12-12-2019
1

Bovenstaande betreft de debiteurenpositie per faillissementsdatum.

11-06-2020
3

De voortzetting van de activiteiten tijdens faillissement heeft tot nu toe een
opbrengst gerealiseerd van circa 300k. Naar verw achting kan nog eens 190k
w orden geïncasseerd.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voortzetten zorg in volle omvang
Contacten met overname kandidaten
Inrichten dataroom, verzamelen van informatie
Contacten met verhuurders ivm opzeggingen
Contacten met cliënten/huurders ivm opzegging zorgcontract

12-12-2019
1

Contacten met verhuurders ivm inning borg. Schade afhandeling in
samenw erking met Manna.

10-09-2020
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zorggroep Manna heeft met ingang van 1 december de zorgactiviteiten
overgenomen in de volledige omvang.

12-12-2019
1

Vanaf datum faillissement tot aan 1 december 2019 is er doorgew erkt. De
gerealiseerd omzet is nog niet volledig geïncasseerd. Ook zijn er al een heel
aantal boedelschuldeisers, zoals de verhuurders betaald over deze periode.
De netto opbrengst tot nu toe bedrag circa EUR 200k.

12-03-2020
2

De tot nu toe behaalde omzet is circa EUR 300k. Echter is nog niet alles
afgerond.

11-06-2020
3

Er dient nog een definitieve eindafrekening plaats te vinden tussen de boedel
en Manna voor w at betreft de huurpenningen.
Deze definitieve eindafrekening heeft nog niet plaatsgevonden. Momenteel
w orden de schade gevallen aan de gehuurde panden in kaart gebracht om
de hoogte van de vorderingen van de verhuurders vast te kunnen stellen.

6.5 Verantwoording

10-09-2020
4

6.5 Verantwoording
Zie financieel verslag alsmede de tussentijdse financiële rapportage zoals door
de curator ingediend in een bericht aan de Rechter-Commissaris.

12-12-2019
1

Zie financieel verslag zoals toegevoegd.

11-06-2020
3

6.6 Opbrengst
€ 100.000,00

12-12-2019
1

Toelichting
Stichting Zorggroep Manna heeft alle cliënten met ingang van 1 december 2019
overgenomen alsmede alle daarmee samenhangende contracten.

€ 36.300,00

11-06-2020
3

Toelichting
De opbrengst t.b.v. de overname van de cliënten is reeds bij overname door
Manna voldaan. De totale overnamesom bedroeg EUR 100.000,- w aarvan een
deel ad EUR 36.300,- ziet op de overname van de zorgportefeuille.
De huurpenningen verschuldigd over de maand november zijn nagenoeg
allemaal door de cliënten voldaan.
Het enige dat de curator nog dient te incasseren zijn de zorggelden van de
Gemeente(n) over de periode november (boedelperiode) 2019 en een deel
over oktober 2018, dit is zoals w eergegeven bij 6.2 begroot op 190k.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

12-12-2019
1

Toelichting
Volledige opbrengst vloeit in de boedel aangezien er geen financier aanw ezig
is.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Alle voorkomende w erkzaamheden, zoals betalingen uitvoeren, w eekgeld
regelen voor cliënten, huuropgezeggingen versturen, contacten met cliënten
en personeel

12-12-2019
1

Afgelopen periode is veelvuldig contact gew eest met Zorggroep Manna en de
diverse verhuurders. Er w as best nogal w at begeleiding nodig om alles in
goede banen te leiden. De curator heeft haar volledige medew erking verleend
om de overgang zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen.

12-03-2020
2

De nasleep van de overdracht loopt nog steeds. Er vinden diverse gesprekken
plaats tussen Manna en de curator over de afw ikkeling van de huur- en
verhuurovereenkomsten.

11-06-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal het gebruikelijke onderzoek naar de boekhoudplicht nog moeten
uitvoeren.

12-12-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is geen jaarrekening gedopeneerd.

12-12-2019
1

Er is geen jaarrekening gedeponeerd omdat de stichting niet voldoet aan de
gestelde eis die deponering verplicht stelt, namelijk: minimaal 2
opeenvolgende boekjaren een omzet van minimaal € 6 miljoen per jaar.

12-03-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

12-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
n.v.t.

12-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet het gebruikelijke onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is reeds opgestart.

12-12-2019
1

11-06-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator doet het gebruikelijke onderzoek naar eventueel paulianeus
handelen.

12-12-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator doet het gebruikelijke onderzoek naar rechtmatigheid.

12-12-2019
1

Het onderzoek naar rechtmatigheid is reeds opgestart.

11-06-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is aanleiding voor een onderzoek naar rechtmatigheid, dit onderzoek vindt
reeds plaats in samenw erking met andere instanties.

12-03-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 62.000,00

12-12-2019
1

Toelichting
Er zijn diverse boedelvorderingen. De maandelijkse boedelvorderingen uit
hoofde van de huurpenningen bedraagt circa EUR 60.000,-.
Daarnaast is er de boedelvordering van het UW V, deze is nog niet ingediend.
Tevens zijn er een heel aantal boedelvordering m.b.t. het voortzetten van de
zorg en alles w at daarbij komt kijken, zoals electra, w ater, gas
telefoondiensten, internetaansluitingen etc.
De huidige stand van zaken is verw erkt in het financieel verslag.

Toelichting
Naast de reeds voldane boedelvorderingen (deze w erden een op door Manna
aan de boedel vergoedt en hadden veelal betrekking op huurpenningen over
de maand december, januari en of februari), zijn er nog een aantal
boedelvordering ingediend voor een totaalbedrag van EUR 4.333,29.

€ 506.624,34

12-03-2020
2

11-06-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering reeds ingediend. Daarmee komt het saldo
van de boedelvorderingen op EUR 506.624,34.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft haar vordering ingediend voor een bedrag van EUR 451.673.
€ 542.138,00

12-12-2019
1

12-03-2020
2

Toelichting
De totaal ingediende preferente vordering van de fiscus bedraagt EUR
542.138,00.
€ 542.503,00
Toelichting
De fiscus heeft nog een (kleine) aanvullende vordering ingediend.

10-09-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering tot op heden nog niet ingediend.
€ 183.278,79

12-12-2019
1

12-03-2020
2

11-06-2020
3

Toelichting
De ingediende preferente vordering van het UW V bedraagt EUR 183.278,79.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 78.518,00

12-12-2019
1

Toelichting
Bovenstaande schuldeisers hebben een beroep gedaan op preferentie. Dit
betreft veelal medew erkers, al deze individuele indieningen zullen nog nader
onderzocht moeten w orden.
€ 97.656,48

12-03-2020
2

Toelichting
Bovenstaande schuldeisers hebben een beroep gedaan op preferentie. Dit
betreft een aanvulling op het bedrag zoals genoemd in het eerste verslag. Dit
zijn nog steeds met name (ex) medew erkers.
€ 107.744,88

11-06-2020
3

Toelichting
Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich een aantal nieuw e preferente
schuldeisers gemeld dit zijn eveneens ex medew erkers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

12-12-2019
1

Toelichting
Betreft diverse schuldeisers.
67

12-03-2020
2

76

11-06-2020
3

84

10-09-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 718.826,84

12-12-2019
1

€ 1.259.645,44

12-03-2020
2

Toelichting
Er hebben zich de afgelopen periode diverse verschillende schuldeisers
gemeld.
€ 729.644,22

11-06-2020
3

Toelichting
Het bedrag zoals genoemd in verslag 2 betreffende concurrente crediteuren is
niet juist. Hier is per abuis ook het bedrag aan preferente schuldeisers in
opgenomen. Dit verklaart bovenstaand verschil.
€ 771.307,27

10-09-2020
4

Toelichting
Er hebben zich ten opzichte van het vorige verslag de afgelopen periode
nieuw e schuldeisers gemeld. Dit gaat in veel gevallen om verhuurders met
schade aan verschillende w oningen die door Stichting Zeker Zorg w erd
verhuurd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend, op dit moment kan nog niet w orden bekeken hoe het faillissement
kan w orden afgew ikkeld.

12-12-2019
1

Onbekend, op dit moment is het nog steeds lastig in te schatten hoe het
verloop van het faillissement zal zijn. Tot op heden is de curator en zijn
medew erkers druk doende gew eest met operationele zaken, in verband met
de doorstart. Voordat hierover iets kan w orden genoemd, zal eerst nader
onderzoek dienen plaats te vinden.

12-03-2020
2

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het faillissement verder zal verlopen.
Vooralsnog is de curator nog bezig met de activiteiten behorende bij de
overdacht van de onderneming en de verder incasso van de zorggelden.
Tevens zal het onderzoek naar rechtmatigheid verder opgepakt moeten
w orden.

11-06-2020
3

Inning van de zorggelden is nog niet volledig afgerond en zal verder
opgepakt moeten w orden. Ook is het rechtmatigheidsonderzoek gestart en
zal de verdere afhandeling m.b.t. de inning van de borgen en de afhandeling
van de schade afgew ikkeld moeten w orden.

10-09-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse indieningen verw erkt.
Telefoontjes met boedelcrediteuren .
Telefoongesprekken met verhuurders en huurders.

12-12-2019
1

Telefoontjes medew erkers. Divers contacten huurders en verhuurders.

12-03-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er liep een procedure van de Menzis, echter w as er voor datum faillissement
vonnis gew ezen.

12-12-2019
1

De curator is zich aan het beraden of in deze procedure nog nadere stappen
ondernomen zullen w orden.

12-03-2020
2

9.2 Aard procedures
De procedure had betrekking op uitbetaalde zorgkosten.

12-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Voor zover bekend, w as deze procedure afgerond.

12-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

12-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling met Zorggroep Manna ivm overname zorg.
Afw ikkeling met huurders en verhuurders.
Uitzoeken borg betalingen en huurbetalingen

12-12-2019
1

- De afw ikkeling met huurders en verhuurders zal verder opgepakt dienen te
w orden. De mogelijke indiening van schadevergoedingen zal in kaart gebracht
moeten w orden.
- Afw ikkeling met Manna moet gestalte krijgen. W elke huurder heeft op de
oude bedrijfsrekening betaald en behoort w ellicht bij Manna thuis.
- Inning bij diverse gemeenten en zorgkantoren
- Afw ikkeling debiteurenportefeuille
- Rechtmatigheidsonderzoek oppakken

12-03-2020
2

- De afw ikkeling met huurders en verhuurders zal afronden. De mogelijke
indiening van schadevergoedingen verder in kaart brengen.
- Afw ikkeling met Manna moet gestalte krijgen m.b.t. verrekening huur/verhuur,

11-06-2020
3

debiteurenincasso en schades.
- Inning bij het zorgkantoor
- Rechtmatigheidsonderzoek oppakken
- voorlopige beoordeling ingediende crediteuren
- afw ikkeling debiteurenportefeuille
- rechtmatigheidsonderzoek oppakken
- De afw ikkeling met huurders en verhuurders zal afronden. De mogelijke
indiening van schadevergoedingen verder in kaart brengen.
- Afw ikkeling met Manna moet gestalte krijgen m.b.t. verrekening
huur/verhuur, debiteurenincasso en schades.
- Inning bij het zorgkantoor
- Rechtmatigheidsonderzoek oppakken
- voorlopige beoordeling ingediende crediteuren
- afw ikkeling debiteurenportefeuille
- rechtmatigheidsonderzoek oppakken

10-09-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend, het faillissement bevindt zich in het begin stadium, zodat het lastig
is hierover een uitspraak te doen.

12-12-2019
1

Nog niet bekend.
De afgelopen periode heeft met name in het teken gestaan van de afw ikkeling
van de overdacht aan Manna en alle w erkzaamheden die daarmee
samenhangen.
Nu kunnen bovenstaande punten genoemd bij punt 10.1 (plan van aanpak)
aangepakt gaan w orden.

12-03-2020
2

Onbekend, is geheel afhankelijk van de ontw ikkeling rondom bovenstaande
punten.

11-06-2020
3

Onbekend, mede afhankelijk van bovenstaande alsmede van het
rechtmatigheidsonderzoek.

10-09-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-09-2020
4

