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Algemene gegevens
Naam onderneming
Pro Juventus B.V.

04-04-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap Pro Juventus B.V., ingeschreven in
het handelsregister KvK onder nr. 08195141, statutair gevestigd te Zw olle.
Gefailleerde w as w erkzaam vanuit drie verschillende locaties, te w eten W ijhe,
Oranjelaan 10 (tot 1 maart 2020), W ezep, Veluw elaan 17 (tot 1 maart 2020)
en Kampen (Burgw al 139). Gefailleerde gebruikte de handelsnamen Pro
Juventus, Aventijn en P.J. Legal.

04-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens omschrijving in handelsregister KvK: Praktijken van psychiaters en
dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 5.190.943,00

€ 132.014,00

€ 2.708.852,00

2018

€ 6.094.286,00

€ -29.674,00

€ 2.609.949,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

04-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde cijfers komen uit de jaarrekening 2018. Over 2019 is geen
jaarrekening opgemaakt.

04-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
80

04-04-2020
1

Toelichting
Ten tijde van faillietverklaring w aren nog ca. 15 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 248.975,72

04-04-2020
1

Toelichting
Het saldo betreft voornamelijk het banksaldo van gefailleerde per datum
faillissement, betalingen door debiteuren op de rekening van gefailleerde (door
de bank aan de boedel doorgeleid) en een tw eetal verkoopopbrengsten.
€ 687.226,24

03-07-2020
2

Toelichting
Het saldo is met name toegenomen door de ontvangst van betalingen door
verzekeraars en cliënten, de terugbetaling van door de bank onterecht
verrekende bedragen en verkoopopbrengsten.
€ 568.377,81

01-10-2020
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn diverse boedelkosten voldaan.
€ 608.450,91

30-12-2020
4

€ 687.823,49

30-03-2021
5

€ 746.203,27

30-06-2021
6

€ 686.858,42

30-09-2021
7

Toelichting
In de afgelopen periode zijn zow el betalingen ontvangen (debiteuren) als
betalingen gedaan (tussentijdse vaststelling faillissementskosten).
€ 798.275,05
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn diverse betalingen van debiteuren
ontvangen alsmede een uitbetaling van een subsidie w aarop nog aanspraak
bestond.

Verslagperiode

29-12-2021
8

Verslagperiode
van
4-3-2020

04-04-2020
1

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

03-07-2020
2

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

01-10-2020
3

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

30-12-2020
4

t/m
30-12-2020
van
31-12-2020

30-03-2021
5

t/m
30-3-2021
van
31-3-2021

30-06-2021
6

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021

30-09-2021
7

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021
t/m
29-12-2021

Bestede uren

29-12-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

90 uur 6 min

2

125 uur 36 min

3

34 uur 42 min

4

57 uur 42 min

5

60 uur 0 min

6

41 uur 30 min

7

54 uur 0 min

8

45 uur 30 min

totaal

509 uur 6 min

Toelichting bestede uren
In de eerst verslagperiode is met name tijd en aandacht besteed aan de
zorgcontinuïteit en de formele overdracht van de zorg. De zorgverlening aan
volw assenen vanuit locatie Kampen is in goed overleg met betrokken partijen
en instanties medio maart 2020 overgedragen aan een andere zorgaanbieder,
die tevens de meeste behandelaren van gefailleerde heeft overgenomen. Tot
aan die overdracht zijn de behandelingen door/vanuit de boedel (beperkt)
voortgezet.

04-04-2020
1

De zorgverlening aan volw assenen vanuit locatie W ijhe en de zorgverlening
aan kind en jeugd vanuit locatie W ijhe w aren reeds kort voor faillietverklaring
overgedragen aan andere zorgaanbieders. De overdracht van die cliënten w as
omstreeks datum faillietverklaring reeds in gang gezet, maar vraagt
noodzakelijkerw ijs nog veel tijd en betrokkenheid van de boedel.
Teneinde een goede formele overdracht (van cliënten en dossiers) te
organiseren is er regelmatig contact met de overnemende zorgaanbieders, de
Inspectie voor de Volksgezondheid, gemeenten, verzekeraars, behandelaren
en leveranciers van noodzakelijke voorzieningen (dossierbeheer, IT). Het
proces van formele overdracht is in volle gang. De boedel heeft hier vooral
(noodzakelijkerw ijs) een faciliterende rol, zonder dat dit directe baten voor de
boedel brengt.
Voorts is de nodige tijd besteed aan het inventariseren van de activa en
passiva en de rechten/eigendommen van derden. Tevens zijn de
verkoopactiviteiten opgestart.

In de tw eede verslagperiode is met name tijd en aandacht besteed aan de
formele overdracht van de zorg voor de cliënten aan andere zorgaanbieders.
De formele verantw oordelijkheid voor nog niet overdragen cliënten en of
cliënten w iens behandeling nog niet formeel w as beëindigd lag (volgens
Ministerie en Inspectie) bij de boedel. Er zijn veel contacten gew eest met de
betrokken zorgaanbieders, de bestuurder en de Inspectie. De Inspectie had
aan failliet eind februari 2020 (kort voor faillissement) een openbare
aanw ijzing opgelegd, w aarna een handhavingstraject w erd gestart en (aan de
boedel) van failliet een last onder dw angsom w erd opgelegd. Er is met

03-07-2020
2

betrokken partijen en Inspectie ook veelvuldig contact gew eest over de
organisatie van zorginhoudelijke achtervang in geval van calamiteiten. Deze
processen hebben noodzakelijkerw ijs veel tijd gevraagd, zonder dat het de
boedel in financiële zin baten heeft gebracht. Datzelfde geldt voor de
contacten met cliënten en ex-cliënten van failliet die informatie w ensten over
het bew aren van hun dossiers of afgifte van hun dossier verzochten. Inmiddels
is het proces van cliëntenoverdracht beëindigd.
Voorts is de nodige tijd besteed aan de verkoop van de activa
(kantoorinventarissen op diverse locaties) en de inventarisatie /incasso van
openstaande posten (zie hoofdstuk 4).
Tenslotte is de nodige tijd en aandacht besteed aan de afhandeling van
vragen en vorderingen van w erknemers.
In de afgelopen verslagperiode is een faillissementsmedew erker ingezet bij
het inventariseren en incasseren van de openstaande posten (zie verder
hoofdstuk 4).

30-09-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Pro Juventus B.V. is opgericht op 24 juni 2009. Zij gebruikte de handelsnamen
Pro Juventus, Aventijn en PJ Legal. Enig aandeelhouder en bestuurder van
failliet is Graveland B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Graveland B.V.
is de heer R. Graveland. Failliet had een Raad van Toezicht met één lid
(mevrouw N. Bakker), zij is vanaf juni 2019 tot 6 februari 2020 lid gew eest en
heeft haar taken per laatstgenoemde datum neergelegd.

1.2 Lopende procedures

04-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is geen sprake van lopende gerechtelijke
procedures. W el is gefailleerde betrokken in een aantal toezichttrajecten
vanuit de Inspectie voor de Volksgezondheid, in w elk kader ook zogenaamde
aanw ijzingen zijn gedaan. De curator is hierover in gesprek met de Inspectie.

04-04-2020
1

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) heeft failliet op 27 februari
2020 op grond van de W et kw aliteit, klachten en geschillen zorg en de
Jeugdw et een zogenaamde 'openbare aanw ijzing' opgelegd. Volgens de
inspectie voldeed failliet namelijk niet aan een aantal w ettelijke vereisten en
w as de continuïteit van zorg in het geding. Failliet kreeg de gelegenheid tot 13
maart 2020 respectievelijk 10 april 2020 om aan de aanw ijzing te voldoen,
w elke termijnstelling w erd doorkruist door het faillissement per 4 maart 2020.

03-07-2020
2

Vanw ege het faillissement, het vertrek van behandelaren, het staken van de
behandelingen en de overdracht van cliënten aan andere zorgaanbieders kon
aan de aanw ijzing niet of nauw elijks gevolg w orden gegeven, doch de
inspectie legde aan failliet bij besluit van 29 april 2020 desondanks een last
onder dw angsom op van € 2.500,-- per w eek dat niet aan de aanw ijzing zou
zijn voldaan. De inspectie verbond aan de last een begunstigingstermijn tot 10
juni 2020. Uiteindelijk zijn geen dw angsommen verbeurd, omdat de curator - in
goede samenw erking met betrokken (overnemende) zorginstellingen - voor 10
juni 2020 de cliëntenoverdracht naar deze zorginstellingen kon afronden en
formeel de overige zorgverlening (voor zover nog nodig) heeft beëindigd
middels opzegging van de behandelingsovereenkomsten voor 10 juni 2020. In
verband hiermee heeft de inspectie bij besluit van 1 juli 2020 de
handhavingstrajecten beëindigd.

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft diverse verzekeringen afgesloten, te w eten: een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, goederen/inventarisverzekeringen,
reconstructieverzekeringen, autoverzekeringen,
bestuurdersschadeverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
De curator zal deze verzekeringen w aar mogelijk en w enselijk beëindigen
tegen de eerst mogelijke datum.

04-04-2020
1

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd, met uitzondering van de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

03-07-2020
2

1.4 Huur
Failliet huurde bedrijfsruimte aan de Burgw al te Kampen. De curator heeft deze
huurovereenkomst in goed overleg met de verhuurder (W aag Exploitatie 1
B.V.) beëindigd op basis van w ederzijds goedvinden met ingang van 15 maart
2020.

04-04-2020
1

Failliet huurde tevens een bedrijfsruimte aan de Kerkstraat te W ijhe. De
curator heeft deze huurovereenkomst in overleg met de verhuurder (Graveland
B.V.), nadat de nog aanw ezige inventaris w erd verkocht en afgevoerd,
beëindigd op basis van w ederzijds goedvinden met ingang van 1 mei 2020.

03-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de aandeelhouder/bestuurder van gefailleerde is de oorzaak van de
financiële problemen te w ijten aan mismanagement van de vorige bestuurder.
De vorige bestuurder heeft dat betw ist. De curator onderzoekt dit nog en zal in
volgende verslaglegging nader ingaan op oorzaken en achtergronden van het
faillissement.

04-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

04-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
80

04-04-2020
1

Toelichting
De meeste personeelsleden zijn kort voor datum faillietverklaring uit dienst
getreden en bij andere zorgaanbieders in dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-3-2020

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met de w erknemers na verkregen
machtiging op 6 maart 2020 opgezegd tegen de eerst daarvoor in aanmerking
komende datum. Het UW V is geïnformeerd over het faillissement. In verband
met het corona-besmettingsgevaar is door het UW V geen centrale intake
georganiseerd, maar w orden de loonovernameverplichtingen individueel
afgehandeld.

04-04-2020
1

Diverse contacten en correspondentie met ex-w erknemers over allerlei
thema's, in het bijzonder over aanspraken op vergoeding van
Levensfasebudget uren (LFB). De curator is nog bezig met de afhandeling
hiervan. Bij het faillissement zijn ongeveer 80 medew erkers betrokken.

03-07-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen onroerende zaken
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-04-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Testmaterialen
Nissan bedrijfsbus
VW Up personenauto

€ 1.815,00
€ 20.350,00
€ 3.750,00

Kantoorinventaris div. locaties

€ 42.822,28

totaal

€ 68.737,28

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een Nissan bedrijfsbus verkocht voor een koopprijs van €
20.350,-- incl. btw . De betaling is reeds ontvangen. Formele overdracht van de
auto vindt binnenkort plaats. Door de boedel is ook de koopprijs van de
verkochte testmaterialen van € 1.500,-- ontvangen.Voor verkoop is door de
rechter-commissaris toestemming verleend.

04-04-2020
1

De curator heeft de kantoorinventaris op de diverse locaties doen taxeren en
is in gesprek met partijen over overname.
In de afgelopen periode heeft de curator de kantoorinventaris op de diverse
locaties verkocht aan de partijen die (op diezelfde locaties) de zorg voor (een
groot deel van) de cliënten hebben overgenomen. Tevens is nog een
personenauto verkocht. Voor de verkoop is de toestemming van de rechtercommissaris verkregen. De genoemde bedragen zijn inclusief btw .

03-07-2020
2

Op een voormalige locatie van failliet in Ommen bevindt zich nog een restant
inventaris. De curator is nog doende met de verkoop hiervan.
De curator is nog in gesprek over verkoop van de laatste inventaris op de
voormalige locatie van failliet. Over w elke zaken tot de boedel behoren bestaat
nog onduidelijkheid. De curator is hierover nog in gesprek met de bestuurder
en tracht deze zaken binnenkort te verkopen.

01-10-2020
3

De curator is nog doende met de verkoop van de laatste inventaris. De curator
is nog in afw achting van informatie over de w aarde van onderdelen van de
inventaris. De curator verw acht op korte termijn (1-2 w eken) de voorgenomen
verkoop ter goedkeuring aan de rechter-commissaris te kunnen voorleggen.

30-12-2020
4

Verkoop van de laatste inventaris heeft meer tijd gevraagd dan verw acht. De
curator heeft de inventaris gesplitst en onder voorbehoud van toestemming
rechter-commissaris aan tw ee partijen verkocht. De curator heeft de
voorgenomen verkopen ter goedkeuring aan de rechter-commissaris
voorgelegd.

30-03-2021
5

De rechter-commissaris heeft met verkoop van de laatste inventaris aan tw ee
partijen ingestemd. Een deel van de inventaris is verkocht voor een bedrag
van € 2.850,-- excl. btw , het andere deel is verkocht voor € 7.200,-. Het bedrag
ad € 2.850,- vermeerderd met btw is door de boedel ontvangen, het bedrag ad
€ 7.200,- is voldaan middels verrekening met door de koper in opdracht van
de boedel gemaakte (hoogpreferente) boedelkosten.

30-06-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, de fiscus heeft in deze een bodemvoorrecht in verband met onbetaald
gelaten loonheffing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

04-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie activa, communicatie met gegadigden/kopers en rechtercommissaris, overleg met bestuurder en taxatiebureau.

04-04-2020
1

idem als bij verslag 1, opstellen koopovereenkomsten.

03-07-2020
2

Inventarisatie en verkoopw erkzaamheden, contacten met kopers/bieders.

30-03-2021
5

W erkzaamheden rond afhandeling verkopen, opmaken koopovereenkomst,
contact rechter-commissaris.

30-06-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

onterechte en terugbetaalde verrekening bank

€ 70.119,40

totaal

€ 70.119,40

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Per datum faillissement w as sprake van een positief banksaldo. Vanw ege
(mogelijke onterechte) verrekeningen door de bank rond de
faillissementsdatum en latere crediteringen is het saldo per datum faillissement
nog onduidelijk. De curator is hierover nog in gesprek met de bank. Meer
hierover in het volgend verslag.

04-04-2020
1

Volgens de curator heeft de bank tw ee dagen voor datum faillissement ten
onrechte voor een bedrag van € 70.119,40 aan crediteringen met het
debetsaldo van failliet verrekend (in strijd met artikel 54 Fw . en vaste
rechtspraak). De bank heeft na enige correspondentie in dat standpunt berust
en het bedrag van € 70.119,40 aan de boedel voldaan.

03-07-2020
2

Aan failliet is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de jaren 2019 en
2020 een zogenaamde beschikbaarheidsbijdrage (subsidie) toegekend voor
het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen. De subsidies zijn niet
daadw erkelijk verstrekt. Failliet heeft in de genoemde jaren de
opleidingsplaatsen w el beschikbaar gesteld. Over 2019 is door mij alsnog de
beschikbaarheidsbijdrage-aanvraag bij de NZa ingediend, w aarop door de NZa
in augustus 2021 positief is beschikt en w aarbij de subsidie definitief is
vastgesteld op een bedrag van € 71.040,-. Bij Zorginstituut Nederland is
vervolgens de uitbetaling aangevraagd, w elke betaling binnen enkele w eken
aan de boedel zal w orden voldaan.
Voor de indiening van de beschikbaarheidsbijdrage-aanvraag over 2020 is een
specifieke accountantsverklaring nodig. De curator heeft de voormalig
accountant van failliet gevraagd de nodige controles uit te voeren en de
benodigde verklaring af te geven. Dit traject loopt nog. Met de aanvraag over
2020 is een bedrag van € 7.600,- gemoeid.

30-09-2021
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De boedel heeft inmiddels de betaling Van Zorginstituut Nederland van €
71.040,- ontvangen (subsidie 2019).

29-12-2021
8

Over het jaar 2020 is eveneens de beschikbaarheidsbijdrage-aanvraag
ingediend (w aartoe door de voormalige accountant van failliet een controle
verklaring is afgegeven). Op die aanvraag is recent door de NZa positief
beschikt tot een bedrag van € 5.863,-. Bij Zorginstituut Nederland is de
uitbetaling opgevraagd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie met huisbankier van gefailleerde (ABN AMRO).

04-04-2020
1

Verzamelen gegevens ten behoeve van de subsidieaanvragen, contacten
met bestuurder, accountant en voormalig medew erkers.

29-12-2021
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft nog diverse vorderingen op zorgverzekeraars, cliënten en
gemeenten. De dossiers zijn inmiddels (administratief) afgesloten en de
w erkzaamheden - inclusief die van na de faillietverklaring - aan
zorgverzekeraars en cliënten gefactureerd. Na datum faillietverklaring zijn
diverse betalingen (op de bankrekening van failliet) ontvangen - en deels aan
de boedel doorgeleid.
Een deel van de openstaande vorderingen is betw ist. Eén zorgverzekeraar
heeft enige maanden geleden alle betalingen opgeschort. De curator is nog
doende dit alles in beeld te brengen en de geschillen over betaling/opschorting
te onderzoeken. Naar de indruk van de curator moeten er nog substantiële
bedragen w orden ontvangen. In het volgende verslag zal de curator hiervan
nader verslag doen.

04-04-2020
1

1.
In de afgelopen verslagperiode zijn - via de geblokkeerde bankrekening van
failliet bij ABN AMRO - diverse betalingen ontvangen van verzekeraars en
cliënten. De bank heeft deze ontvangsten - als onderdeel van alle
crediteringen na datum faillissement - aan de boedel voldaan. De ontvangsten
zullen in een volgend verslag nog w orden gespecificeerd.

03-07-2020
2

2.
Failliet heeft van zorgverzekeraar Zilveren Kruis in verband met verrichte
behandelingen nog te vorderen een bedrag van omstreeks € 900.000,--.
Zilveren Kruis w eigert echter iedere betaling in verband met een door haar
voor datum faillissement reeds ingesteld fraudeonderzoek. Zilveren Kruis w as
om deze reden al voor datum faillissement gestopt met betalen. Zilveren Kruis
stelt zich op het standpunt dat de omvang van haar potentiële vordering
dermate hoog is dat zij in het kader van haar gestelde algemene
schadebeperking alle betalingen lopende het onderzoek opschort. De curator
heeft dat standpunt betw ist, maar - onder voorbehoud van alle rechten medew erking aan het fraudeonderzoek toegezegd, mede omdat op relatief
korte termijn de uitkomsten van het onderzoek zijn te verw achten. De curator
heeft zorg gedragen voor toezending van door Zilveren Kruis opgevraagde
bestanden/gegevens ter controle. De bevindingen van Zilveren Kruis zijn nu elk
moment te verw achten (zo is toegezegd), w aarna er een nader gesprek zal
zijn over het doen van betalingen en eventueel verder onderzoek. De curator
heeft zich nadrukkelijk het recht voorbehouden Zilveren Kruis op ieder moment
in recht te betrekken om betaling te verkrijgen. Indien en zodra blijkt dat er
geen of onvoldoende gronden zijn voor Zilveren Kruis om betalingen op te
schorten zal de curator direct rechtsmaatregelen nemen.
3.
Failliet heeft van RSJ IJsselland - een inkooporganisatie namens een 11 tal
gemeenten - c.q. van de betreffende 11 gemeenten vanw ege geleverde
specialistische jeugdzorg nog te vorderen een bedrag van omstreeks €
370.359,--. RSJ IJsselland heeft zich echter op het standpunt gesteld dat zij
van failliet nog te vorderen heeft een bedrag van omstreeks € 427.641,-vanw ege teveel betaalde (voorschot) vergoedingen. De curator is met RSJ
IJsselland nog in gesprek over de exacte omvang en (complexe) berekening
van de diverse vorderingen en onderbouw ing ervan en is doende met het
verkrijgen van extern advies hierover.

4.
De laatste w erkzaamheden van failliet (na faillietverklaring) zijn in april 2020
afgerond en voor zover dat mogelijk w as digitaal rechtstreeks gedeclareerd bij
de verschillende zorgverzekeraars. Het deel dat niet bij de verzekeraars kon
w orden gedeclareerd (i.v.m. restitutiepolissen) w ordt normaliter bij de cliënten
in rekening gebracht (die de facturen dan w eer bij hun verzekeraars dienen
aan te bieden). Het gaat hier om een totaal bedrag van € 237.599,--. Om
praktische redenen (m.n. vanuit incasso-oogpunt) is aan de verzekeraars
verzocht om eenmalig medew erking te verlenen aan rechtstreekse indiening
en uitbetaling door de verzekeraars. Van de meeste verzekeraars is echter
nog geen reactie vernomen c.q. zij beraden zich nog over het verzoek.
W anneer de verzekeraars hieraan geen medew erking w illen verlenen (of
indien reacties op korte termijn verder uitblijven) zal de curator alsnog de
facturen aan de individuele cliënten verzenden.

2.
Vervolg: debiteur Zilveren Kruis
Het onderzoek door Zilveren Kruis loopt nog. De curator heeft (in samenspraak
met de bestuurder) zorg gedragen voor toezending van door Zilveren Kruis
opgevraagde bestanden/gegevens ter controle. Zilveren Kruis heeft de
gegevens onderzocht en vervolgens gesteld dat nader inhoudelijk
(dossier)onderzoek nodig zou zijn om tot controle en beoordeling te kunnen
komen. De vraag is of het in deze gerechtvaardigd is een groot aantal
medische dossiers ter inzage te geven en of Zilveren Kruis in deze niet op
andere w ijze tot een beoordeling kan komen. De curator is hierover nog in
gesprek met Zilveren Kruis.

01-10-2020
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3.
Vervolg: debiteur RSJ IJsselland/11 gemeenten
De curator heeft extern advies ingew onnen ten aanzien van door failliet
gefactureerde w erkzaamheden en de (te veel) ontvangen
(voorschot)betalingen. Uit het advies volgt volgens de curator dat de boedel
nog w el degelijk een vordering op deze debiteur(en) heeft. De curator zal
hierover het gesprek met debiteur(en) vervolgen en zo nodig verdere actie
ondernemen.
4.
Vervolg: declaraties restitutiepolissen
Slechts een enkele verzekeraar w il bezien of kan w orden meegew erkt aan
rechtstreekse betaling van de declaraties aan de boedel. De curator w acht
daarover nog op nadere berichtgeving. De overige declaraties w orden nu ter
betaling naar de voormalig cliënten verzonden.
Ad 2.
Vervolg: debiteur Zilveren Kruis
Het onderzoek door Zilveren Kruis loopt nog. Door (een medisch adviseur van)
Zilveren Kruis heeft begin december 2020 inhoudelijk dossieronderzoek
plaatsgevonden. De curator is in afw achting van de bevindingen, w elke in
januari 2021 w orden verw acht.
Ad 3.
Vervolg: debiteur RSJ IJsselland/11 gemeenten
Na ingew onnen extern advies heeft de curator betaling van debiteur RSJ
IJsselland c.q. 11 gemeenten gevorderd van een bedrag van € 368.012,50. RSJ

30-12-2020
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beraadt zich nog op het in te nemen standpunt en heeft de nodige tijd
gevraagd voor onderzoek en advies. RSJ zal in januari 2021 met een
inhoudelijk standpunt komen. De curator w acht dit vooralsnog af en zal zo
nodig verdere actie ondernemen.
Ad 4.
Vervolg: declaraties aan cliënten
Bij het uitblijven van respons van verzekeraars zijn alle declaraties - die niet bij
verzekeraars konden w orden ingediend - inmiddels allemaal (rechtstreeks) aan
voormalige cliënten verzonden. De boedel heeft voor de afhandeling hiervan
en ook overigens voor de debiteurenincasso (in verband met complexiteit en
privacy) een externe partij betrokken. In november en december 2020 is voor
een bedrag van € 314.026,-- aan declaraties verzonden. De betalingstermijnen
zijn nog niet allemaal verstreken. Tot nu toe is een bedrag van € 60.744,-ontvangen. Een aantal cliënten heeft inhoudelijk bezw aar gemaakt tegen de
ontvangen declaratie of de hoogte ervan en/of heeft onderliggende stukken
opgevraagd ten behoeve van de zorgverzekeraar.
De totale debiteurenpositie (met verw erking van alle declaraties en betalingen
na datum faillissement) w ordt nog in kaart gebracht. In het volgend verslag
w ordt daarvan nader verslag gedaan.

Ad 2.
Vervolg: debiteur Zilveren Kruis
Begin december 2020 heeft door (een medisch adviseur van) Zilveren Kruis
inhoudelijk dossieronderzoek plaatsgevonden. Zilveren Kruis heeft echter nog
steeds geen bevindingen bekend gemaakt, ondanks een aantal verzoeken
daartoe van de curator. De curator heeft Zilveren Kruis nu een termijn gesteld
voor het doen van verslag van de onderzoeksbevindingen, bij gebreke
w aarvan in rechte betaling van de openstaande posten zal moeten w orden
gevorderd.

30-03-2021
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Ad 3.
Vervolg: debiteur RSJ IJsselland/11 gemeenten
RSJ IJsselland heeft zich (bij brief van haar advocaat) namens de gemeenten
op het standpunt gesteld niets aan de boedel verschuldigd te zijn. Volgens RSJ
IJsselland heeft failliet voor een (veel) hoger bedrag dan de vordering van de
boedel ten onrechte gedeclareerd (w aarbij zij zich op verrekening beroept) en
heeft RSJ IJsselland door toedoen van failliet schade geleden van meer dan € 1
miljoen, hetgeen zij eveneens in verrekening brengt. De curator beraadt zich
op het vervolg.
Ad 4.
Vervolg: declaraties aan cliënten
In november en december 2020 is voor een bedrag van € 314.026,-- aan
declaraties verzonden. De betalingstermijnen zijn nog niet allemaal verstreken.
Tot nu toe is een bedrag van (afgerond) € 161.099,- ontvangen. Een deel van
dit bedrag is op de (geblokkeerde) bankrekening van failliet voldaan. De
curator heeft de bank verzocht dit deel op de boedelrekening te voldoen.
De curator is met een externe partij doende met de verdere incasso van
openstaande posten per datum faillissement.

Ad 2.
Vervolg: debiteur Zilveren Kruis
Zilveren Kruis heeft het inhoudelijke dossieronderzoek nog niet afgerond. In

30-06-2021
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mei 2021 heeft Zilveren Kruis te kennen gegeven op onderdelen nader
onderzoek te w illen doen. Met Zilveren Kruis (en medisch adviseur) is nu een
datum voor inhoudelijk dossiervervolgonderzoek gepland voor eind juli 2021.
Daarna zal Zilveren Kruis met haar bevindingen komen. De curator heeft zich
alle rechten voorbehouden.
Ad 3.
Vervolg: debiteur RSJ IJsselland/11 gemeenten
De curator onderzoekt deze kw estie nog en beraad zich op het standpunt van
RSJ IJsselland.
Ad 4.
Vervolg: declaraties aan cliënten
In november en december 2020 is voor een bedrag van € 314.026,-- aan
declaraties verzonden. Tot nu toe is een bedrag van (afgerond) € 165.349,ontvangen.
De curator is met een externe partij doende met de verdere incasso van de
openstaande posten.
Ad 2.
Vervolg: debiteur Zilveren Kruis
Zilveren Kruis heeft het inhoudelijke dossieronderzoek nog niet afgerond. Eind
juli 2021 heeft een dossier-vervolgonderzoek op locatie plaatsgevonden. De
curator heeft helaas nog geen uitkomsten van het onderzoek mogen
ontvangen. De curator heeft bij Zilveren Kruis recent nog w eer aangedrongen
op spoedige afronding van het onderzoek en rapportage van de bevindingen.
Ad 3.
Vervolg: debiteur RSJ IJsselland/11 gemeenten
De curator onderzoekt deze kw estie nog en beraad zich op het vervolg.
Ad 4.
Vervolg: declaraties aan cliënten
In november en december 2020 is voor een bedrag van € 314.026,-- aan
declaraties verzonden. Tot nu toe is een bedrag van (afgerond) € 165.349,ontvangen.
In de afgelopen verslagperiode is de status van de debiteuren nader
geïnventariseerd, zijn betalingen verw erkt, zijn betalingsregelingen
afgesproken, zijn debiteuren aangeschreven/aangemaand en is met
debiteuren en verzekeraars gecorrespondeerd, zow el ten aanzien van:
1) de debiteuren die in november/december 2020 zijn aangeschreven als;
2) de debiteuren per datum faillissement.
Er zijn diverse vervolgacties uitgezet. Een totaaloverzicht volgt in een volgend
verslag.
Van de openstaande posten per datum faillissement is in de afgelopen
verslagperiode voor een bedrag van € 20.927,- aan betalingen ontvangen.
Tevens zijn enkele betalingsregelingen getroffen.
De curator is met een externe partij (gelieerd aan de leverancier van de
administratiesoftw are) in gesprek over ondersteuning bij meer specifieke
incasso w erkzaamheden.

30-09-2021
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Ad 2.
Vervolg: debiteur Zilveren Kruis
Zilveren Kruis heeft inmiddels haar (voorlopige) bevindingen kenbaar
gemaakt naar aanleiding van het gedane onderzoek. Volgens Zilveren Kruis
is ten aanzien van een deel van de gecontroleerde declaraties
'onrechtmatigheid' vast te stellen. Die onrechtmatigheid zou na extrapolatie
over de onderzoeksperiode leiden tot een onrechtmatig c.q. onterecht
gedeclareerd bedrag van € 620.390,65. De curator studeert nog op de
uitkomsten en beraad zich over het vervolg.
Ad 3.
Vervolg: debiteur RSJ IJsselland/11 gemeenten
De curator onderzoekt deze kw estie nog op een aantal punten en is hierover
nog in gesprek met de bestuurder. De curator zal vervolgens bepalen hoe
deze kw estie verder te vervolgen.
Ad 4.
Vervolg: declaraties aan cliënten
1) T.a.v. boedeldebiteuren ten bedrage van € 314.026,- (facturatie na datum
faillissement):
In de afgelopen periode is een bedrag ontvangen van € 10.930,25. In totaal
is nu een bedrag van € 176.279,61 geïncasseerd.
2) T.a.v. de openstaande debiteuren per datum faillissement:
In de afgelopen periode is een bedrag van € 31.715,35 geïncasseerd. In
totaal w erd op deze post tot nu toe een bedrag van € 52.642,35
geïncasseerd. Er is van de prefaillissementsdebiteuren nog te incasseren een
bedrag van ca. € 188.000,- (exclusief Zilveren Kruis en RSJ IJsselland).
De incasso w erkzaamheden zullen verder w orden vervolgd. Er zijn diverse
vervolgacties uitgezet. Een aantal facturen w ordt door ex-cliënten of
verzekeraars op uiteenlopende gronden inhoudelijk betw ist. Dossierinhoudelijke betw istingen zijn door de curator niet te beoordelen, zodat die
aan de voormalig bestuurder of behandelaar w orden voorgelegd. Met
verzekeraars w ordt gecorrespondeerd over (gedeeltelijke) afw ijzing van een
declaratie. De curator doet de rechter-commissaris periodiek verslag van de
ontw ikkelingen en voortgang.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

29-12-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, overleg met bestuurder en administrateur, contacten met
verzekeraars, cliënten en gemeenten.

04-04-2020
1

Overleg met bestuurder, correspondentie en telefooncontacten met
verzekeraars, correspondentie met debiteuren, contacten en correspondentie
met Zilveren Kruis en RSJ IJsselland.

03-07-2020
2

Idem als verslag 2.

01-10-2020
3

Overleg met bestuurder, correspondentie/telefoon met cliënten/debiteuren,
contacten en correspondentie met Zilveren Kruis, RSJ IJsselland en rechtbank.

30-12-2020
4

Overleg met bestuurder, correspondentie/telefoon met cliënten/debiteuren,
contacten en correspondentie met Zilveren Kruis, RSJ IJsselland en rechtbank.

30-03-2021
5

Overleg met bestuurder, correspondentie/telefoon met cliënten/debiteuren,
contacten en correspondentie met Zilveren Kruis.

29-12-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering. Per datum faillissement had failliet een
creditsaldo. Zie hoofdstuk 3.

04-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse leasecontracten:

04-04-2020
1

- diverse koffieautomaten;
- printers
De curator onderzoekt of en in hoeverre deze contracten nog w aarde bevatten
voor de boedel (financial lease). Hierover is contact met de
leasemaatschappijen. De zaken w orden aan de leasemaatschappijen
teruggeven.
De lease objecten zijn door de leasemaatschappijen teruggehaald. Er zijn nog
geen afrekeningen ontvangen, maar het is niet te verw achten dat er nog
gelden naar de boedel zullen vloeien. De meeste contracten w aren afgesloten
op basis van operational lease.

03-07-2020
2

Er zijn nog geen afrekeningen ontvangen. Er zijn hieruit ook geen gelden meer
te verw achten, w el restant vorderingen.

01-10-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover nu bekend is geen sprake van door failliet afgegeven zekerheden.

04-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover nu bekend niet van toepassing.

04-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet ingeroepen.

04-04-2020
1

Door enkele crediteuren is een eigendomsvoorbehoud gemaakt. Deze zijn
inmiddels afgehandeld.

03-07-2020
2

5.6 Retentierechten
Nog niet ingeroepen.

04-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Nog niet ingeroepen.

04-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse contacten met de bank en leasemaatschappijen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

04-04-2020
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Na faillietverklaring heeft de curator de medew erkers (m.n. behandelaars
volw assenzorg locatie Kampen) verzocht de zorgverlening vanuit het oogpunt
van zorgcontinuïteit nog voor korte tijd - gedurende het proces van overdracht
aan een andere zorgaanbieder - voort te zetten. Vanaf medio maart 2020 is de
volw assenzorg overgegaan naar een andere zorgaanbieder (Therapeutisch
Centrum GGZ), die ook de meeste behandelaren van gefailleerde heeft
overgenomen. Met ingang van 18 maart 2020 zijn de
behandelw erkzaamheden vanuit de boedel gestaakt en inmiddels
gedeclareerd. De rol van de boedel bij deze overdracht van zorg/cliënten is
vooral faciliterend gew eest, de overdracht heeft geen directe baten gebracht,
zij het dat met de overnemende partij w el afspraken zijn gemaakt over de
overname van de kantoorinventaris en 'overname' van de huur.

04-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt.

04-04-2020
1

De curator heeft de kosten van noodzakelijke behandelingen na datum
faillissement door drie zzp-behandelaren voldaan (€ 3.906,40). Zij hebben in
opdracht van de curator (ten behoeve van de continuïteit van zorg)
noodzakelijke zorg verleend (w elke zorgverlening door de boedel overigens
w eer is gefactureerd).

03-07-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Diverse communicatie/correspondentie/gesprekken met bestuurder,
overnemende zorgaanbieders en toezichthouders.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

04-04-2020
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6.4 Beschrijving
De zorgverlening is door andere (verschillende) partijen voor en na
faillietverklaring overgenomen. Het formele proces van overdracht is nog in
volle gang; cliënten moeten allemaal individueel met de overgang en
overdracht instemmen. De curator is nog doende met de verkoop/overdracht
van kantoorinventaris aan de de 'overnemende' partijen. Met deze partijen zijn
afspraken gemaakt over zorg-verantw oordelijkheden en overdrachtskosten
(bijvoorbeeld ter zake toegang/gebruik van het elektronisch patiëntendossier)
gedurende het proces van overdracht.

04-04-2020
1

In de afgelopen periode is verder gew erkt, in samenw erking met betrokken
partijen, aan formele overdracht van cliënten aan andere zorgaanbieders dan
w el formele afsluiting van dossiers. De curator heeft hierover steeds contact
onderhouden met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit traject is nu
afgehandeld. De curator is nog doende met het organiseren van c.q. invulling
geven aan de bew aarplicht (20 jaar) van de medische dossiers en de
toekomstige verw erking (inzage/vernietiging etc.) van betrokken
persoonsgegevens. De curator heeft verder de inventarissen op de diverse
locaties aan de 'overnemende' partijen verkocht en geleverd.

03-07-2020
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6.5 Verantwoording
De rechter-commissaris heeft voor de voortzetting van de w erkzaamheden tot
medio maart 2020 toestemming verleend.

04-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Volgt.

04-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Communicatie/correspondentie met betrokken partijen.

04-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd in eigen beheer gedaan en deels ook met externe
administratieve ondersteuning. Er w as tevens ondersteuning door een
accountantskantoor, die ook de jaarrekeningen opmaakte. De curator doet nog
onderzoek naar de boekhouding.

7.2 Depot jaarrekeningen

04-04-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is in september 2019 (tijdig) gedeponeerd. De
curator onderzoekt nog de deponeringen van eerdere jaren.

04-04-2020
1

De jaarrekeningen over voorgaande jaren zijn steeds tijdig gedeponeerd.

03-07-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan c.q. een eventuele vordering tot
volstorting is verjaard.

04-04-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator is nog doende met onderzoek. In verband hiermee kunnen hierover
nog geen nadere mededelingen w orden gedaan. De curator heeft de rechtercommissaris geïnformeerd over het verloop van het onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog en w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog en w ordt voortgezet. De curator kan over de
uitkomsten hiervan nog geen inhoudelijke mededelingen doen.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog en w ordt voortgezet. De curator kan over de
uitkomsten hiervan nog geen inhoudelijke mededelingen doen.

7.6 Paulianeus handelen

04-04-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek

04-04-2020
1

30-12-2020
4

Toelichting
Idem als hiervoor onder 7.5.

Toelichting
Idem als hiervoor onder 7.5.

Toelichting
Idem als hiervoor onder 7.5.

30-03-2021
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30-06-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.528,34

04-04-2020
1

Toelichting
Betreft vorderingen ter zake huur en (behandel)w erkzaamheden derden.
€ 2.837,14

03-07-2020
2

Toelichting
De curator heeft een drietal boedelfacturen aan behandelaren voldaan. Zij
hebben in opdracht van de curator - in het kader van voortgezette
w erkzaamheden ten behoeve van de continuïteit van zorg - noodzakelijke zorg
verleend.
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 170.618,41
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 165.725,65. Verder is een
boedelvordering uit hoofde van huur ad € 2.837,-- aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-10-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 100.089,00

04-04-2020
1

Toelichting
Betreft de aanslag loonheffing januari 2020.
De fiscus heeft nog niet alle vorderingen ingediend. Uit de administratie volgt
dat de fiscale schuld (met name ter zake loonheffing) omstreeks € 850.000,-bedraagt.
€ 936.582,00

03-07-2020
2

Toelichting
De vorderingen van de fiscus hebben betrekking op de onbetaald gelaten
loonheffing over de perioden mei 2019 en oktober 2019 t/m februari 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog geen vordering ingediend.
€ 580.141,28

03-07-2020
2

01-10-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van € 580.141,28 uit
hoofde van overgenomen betalingsverplichtingen van voor datum faillissement
(ex. artikel 66 lid 1, 3 W W , art. 3:288 sub e BW ).

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 56.281,00

03-07-2020
2

Toelichting
Betreft vorderingen van ex-w erknemers (w elke niet door het UW V zijn
vergoed).
€ 56.629,09

01-10-2020
3

€ 58.177,99

30-12-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

04-04-2020
1

59

03-07-2020
2

67

01-10-2020
3

73

30-12-2020
4

74

30-03-2021
5

77

30-06-2021
6

78

30-09-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.403,57

04-04-2020
1

Toelichting
Uit de administratie volgt dat de (handels)crediteurenpositie omstreeks €
200.000,-- bedraagt.
€ 369.786,57

03-07-2020
2

Toelichting
De curator verw acht dat nog meer vorderingen zullen w orden aangemeld. Er
moeten nog enkele vorderingen (summierlijk) w orden beoordeeld en verw erkt.
€ 421.632,40

01-10-2020
3

€ 454.400,06

30-12-2020
4

€ 456.116,14

30-03-2021
5

€ 462.800,50

30-06-2021
6

€ 467.911,70

30-09-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren, aanschrijven en verw erken van de vorderingen.

04-04-2020
1

idem als bij verslag 1, correspondentie met crediteuren.

03-07-2020
2

idem als bij verslag 1, correspondentie met crediteuren.

01-10-2020
3

idem als bij verslag 1, correspondentie met crediteuren.

30-12-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator met name aandacht besteden
aan:
- afhandelen formele overdracht cliënten/dossiers aan overnemende
zorgaanbieders;
- inventariseren debiteurenpositie, onderzoeken geschillen over betaling met
verzekeraars/gemeenten;
- incasso debiteuren;
- onderzoek verrekeningen door bank rond datum faillietverklaring;
- verkoop activa (kantoorinventaris/auto);
- inventariseren van de crediteurenpositie/afhandelen aanspraken derden
(leasemy);
- inventariseren van de boekhouding/bank-administratie/ financiële gegevens;

04-04-2020
1

- onderzoek rubrieken hoofdstuk 7.
- nadere inventarisatie debiteurenpositie/incasso debiteuren (zie hoofdstuk 4);
- vervolg dossier Zilveren Kruis (zie hoofdstuk 4);
- vervolg dossier geschil met RSJ IJsselland over financiële aanspraken over en
w eer (zie hoofdstuk 4);
- verkoop laatste kantoorinventaris (bevindt zich nog op voormalige locatie van
failliet in Ommen);
- nadere inventarisatie van de crediteurenpositie;
- organisatie en vormgeven bew aarplicht medische dossiers;
- beoordelen van de boekhouding/bank-administratie/ financiële gegevens;
- onderzoek rubrieken hoofdstuk 7.

03-07-2020
2

- vervolg incasso debiteuren (zie hoofdstuk 4);
- vervolg incasso/dossier Zilveren Kruis (zie hoofdstuk 4);
- vervolg dossier incasso/geschil met RSJ IJsselland (zie hoofdstuk 4);
- verkoop laatste kantoorinventaris (bevindt zich nog op voormalige locatie van
failliet in Ommen);
- organisatie en vormgeven bew aarplicht medische dossiers;
- beoordelen van de boekhouding/bank-administratie/ financiële gegevens;
- onderzoek rubrieken hoofdstuk 7.

01-10-2020
3

- vervolg incasso debiteuren (zie hoofdstuk 4);
- vervolg incasso/dossier Zilveren Kruis (zie hoofdstuk 4);
- vervolg dossier incasso/geschil met RSJ IJsselland (zie hoofdstuk 4);
- verkoop laatste kantoorinventaris (zie hoofdstuk 3);
- vervolg organisatie en vormgeven bew aarplicht medische dossiers;
- beoordelen van de boekhouding/bank-administratie/financiële gegevens;
- onderzoek rubrieken hoofdstuk 7.

30-12-2020
4

- vervolg incasso debiteuren (zie hoofdstuk 4);
- vervolg incasso/dossier Zilveren Kruis (zie hoofdstuk 4);
- vervolg dossier incasso/geschil met RSJ IJsselland (zie hoofdstuk 4);
- verkoop/afhandeling laatste kantoorinventaris (zie hoofdstuk 3);
- beoordelen van de boekhouding/bank-administratie/financiële gegevens;
- onderzoek rubrieken hoofdstuk 7.

30-03-2021
5

De komende verslagperiode zal de curator de onderw erpen als hiervoor
genoemd (verslag 5) verder vervolgen. Alle verkoopactiviteiten zijn
afgehandeld.

30-06-2021
6

De komende verslagperiode zal de curator de onderw erpen als hiervoor
genoemd (verslag 5) verder vervolgen (behoudens verkoopactiviteiten). Verder
zal het traject ter verkrijging van de beschikbaarheidsbijdragen van de NZa
(hoofdstuk 3) w orden vervolgd.

30-09-2021
7

Idem als bij verslag 7.

29-12-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag

04-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
29-3-2022

29-12-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal in de komende verslagperiode dezelfde w erkzaamheden
voortzetten. Met een derde partij zijn inmiddels op hoofdlijnen en onder een
aantal voorbehouden afspraken gemaakt over het bew aren van de medische
dossiers. De curator zal de gemaakte afspraken aan de rechter-commissaris
voorleggen ter goedkeuring.

30-12-2020
4

De curator heeft met een derde partij (HK zorg B.V.) te Ommen, gelieerd aan
de voormalig bestuurder van failliet, een overeenkomst gesloten (na verkregen
toestemming rechter-commissaris) tot het bew aren en verw erken van de
medische dossiers van oud cliënten gedurende de w ettelijke bew aartermijnen
(in beginsel 20 jaar na het sluiten van het dossier) tegen betaling van een
eenmalige vergoeding van € 2.500,-- en gemaakte kosten van
organisatie/verhuizing/inrichting van € 5138,--.

30-03-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

