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

6
08-07-2021
F.08/20/75
NL:TZ:0000135167:F001
11-03-2020

R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr H.J.G.M. te Woerd

Algemene gegevens
Naam onderneming
MaW eOn B.V.

14-04-2020
1

Gegevens onderneming
Bezoekadres: Grotestraat 55, 7471 BL Goor

14-04-2020
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister staat de volgende omschrijving vermeld: 'Het verzorgen
van ambulante w oonbegeleiding, het uitvoeren van maatschappelijk w erk en
ondersteuning, de exploitatie van een inloophuis en het verzorgen van
dagbesteding voor mensen met een verstandelijk en/of psychische
aandoening.'

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 218.516,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -56.488,00

€ 46.848,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

14-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-04-2020
1

€ 13.354,64

14-07-2020
2

€ 26.420,16

14-10-2020
3

€ 2.336,93

14-01-2021
4

€ 3.430,43

14-04-2021
5

€ 4.237,32

08-07-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-8-2020

14-04-2020
1

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

14-07-2020
2

t/m
12-7-2020
van
13-7-2020

14-10-2020
3

t/m
13-12-2020
van
12-10-2020

14-01-2021
4

t/m
12-1-2021
van
13-1-2021

14-04-2021
5

t/m
12-4-2021
van
13-4-2021

08-07-2021
6

t/m
6-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

69 uur 30 min

2

40 uur 6 min

3

6 uur 42 min

4

10 uur 24 min

5

8 uur 36 min

6

3 uur 12 min

totaal

138 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Intake;
overleg bestuurder;
overleg UW V en w erknemers;
voortzetting tot en met 31 maart 2020;
overdracht cliënten;
contacten schuldeisers/pandhouders;
onderzoek pandrechten;
verkoopinspanningen activa;
overleg verhuurder en oplevering gehuurde.

14-04-2020
1

onderzoek R.C.;
schadeclaim ivm verzuimverzekering I en VSO;
uitkering AO verzuimverzekering II;
onderzoek selectieve betaling;
onderzoek pauliana;

14-07-2020
2

In de derde verslagperiode (13.07.2020 t/m 11.10.2020) is 6 uur en 42
minuten aan dit faillissement besteed. In totaal is 116 uur en 18 minuten aan
dit faillissement besteed.

14-10-2020
3

In de vijfde verslagperiode (13.01.2021 t/m 12.04.2021) is 8 uur en 36 minuten
aan dit faillissement besteed. De uren zien met name op onderstaande
w erkzaamheden:
- Incasseren (boedel)debiteuren;
- Monitoren voortgang afw ikkeling verzekeringsclaim;
- Correspondentie met schuldeisers;
- Inventariseren en onderzoek mogelijkheden incasso vordering op bestuurder.

14-04-2021
5

In de zesde verslagperiode (13.04.2021 t/m 06.07.2021) is 3 uur en 12
minuten aan dit faillissement besteed. De uren zien met name op
onderstaande w erkzaamheden:
- Afronden incasso (boedel)debiteuren;
- Afdracht aan pandhouder;
- Monitoren voortgang afw ikkeling verzekeringsclaim;
- Inventariseren en onderzoek mogelijkheden incasso vordering op
bestuurder.

08-07-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w erd bestuurd door een natuurlijk persoon. In verband met
de AVG, zal de naam van de bestuurder niet in dit openbaar verslag w orden
vermeld.

1.2 Lopende procedures

14-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende gerechtelijke procedures.

14-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is, in verband met het tijdelijk
voortzetten van de w erkzaamheden van gefailleerde, in stand gehouden tot
en met 31 maart 2020.

14-04-2020
1

1.4 Huur
Er is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van het pand aan de
Grotestraat 55 in Goor.

14-04-2020
1

De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 8 april
2020.

14-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
In 2016 is de bestuurder gestart met de onderneming, aanvankelijk met een
eenmanszaak. In 2018 is de eenmanszaak omgezet in een BV. Volgens
bestuurder ontstonden in 2018 de financiële problemen, doordat de omzet
terugliep en de kosten toenamen.
De bestuurder heeft in dit kader de volgende redenen genoemd:
- In 2018 heeft de gemeente een aantal indicaties omgezet van PGB naar Zorg
in Natura. De zorg via PGB kon gefailleerde zelf leveren. De zorg in natura kon
gefailleerde enkel leveren via onderaannemerschap, w aardoor gefailleerde een
bedrag moest afdragen aan de hoofdaannemer en daardoor minder omzet
overhield.
- In 2018 is een geschil ontstaan met een w erknemer. Volgens bestuurder
heeft deze w erknemer negatieve verhalen verteld over de onderneming,
w aardoor de onderneming cliënten is kw ijtgeraakt.
- Voornoemde w erknemer heeft zich eind 2018 ziek gemeld. Gefailleerde heeft
het loon zes maanden moeten doorbetalen, terw ijl de verzuimverzekeraar zich
op het standpunt stelde dat de verzuimverzekering geen dekking bood.
- Begin 2019 eindigde de huurovereenkomst onverw achts (door overlijden van
de verhuurder), w aardoor gefailleerde haar dagopvang moest verhuizen en zij
verbouw ingskosten heeft moeten maken.
Bestuurder zag uiteindelijk geen andere uitw eg dan het aanvragen van het
faillissement.
De curator zal zelf onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

14-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

14-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

14-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-11-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- Verzoek RC voor machtiging ontslag
- Ontslagaanzegging personeel
- Inschakelen UW V.

14-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

14-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

14-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris heeft een geringe w aarde. Er is geen geïnteresseerde gevonden
die belang heeft in overname van de volledige inventaris, nu de verw achting
reëel is dat het afvoeren van de inventaris meer zal kosten dan dat het zal
opleveren. De curator beraadt zich over de te ondernemen stappen.

14-04-2020
1

De inventaris is, gelet op de geringe w aarde, niet verkocht maar achtergelaten
in het huurpand (met goedvinden van de verhuurder).

14-07-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

14-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Inventarisatie bedrijfsmiddelen.
- Gesprekken diverse geïnteresseerden.

14-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Onderhanden w erk
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden van de gefailleerde zijn in opdracht van de curator en met
toestemming van de rechter-commissaris voortgezet tot en met 31 maart
2020. De bestuurder verzorgt de facturatie van de zorg die is verleend is over
voornoemde periode. Deze facturatie is nog niet afgerond.

14-04-2020
1

Inmiddels is de facturatie van het onderhanden w erk afgerond. Nog niet alle
bedragen zijn op de boedelrekening ontvangen.

14-07-2020
2

In totaal is er een bedrag ad € 3.592,25 ontvangen op de boedelrekening. Er
staat nog een bedrag ad € 648,00 aan te incasseren onderhanden w erk /
boedeldebiteuren open, w elk bedrag geïncasseerd dient te w orden via de
Sociaal Verzekeringsbank (SVB).

14-10-2020
3

Het bedrag ad € 648,00 is nog niet ontvangen.

14-01-2021
4

Het bedrag ad € 648,00 is nog niet ontvangen. Gebleken is dat de SVB nog
enkele informatie van (de beschermingsbew indvoerder van) een cliënt dient te
ontvangen. Inmiddels is de beschermingsbew indvoerder verzocht de
ontbrekende informatie te verstrekken aan de SVB.

14-04-2021
5

Het bedrag ad € 648,00 is inmiddels ontvangen.

08-07-2021
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Inventarisatie onderhanden w erk.

14-04-2020
1

- Afronden facturatie onderhanden w erk
- Correspondentie met boedeldebiteuren.

14-07-2020
2

- Correspondentie met SVB.

14-10-2020
3

- Correspondentie met SVB.

14-01-2021
4

- Afronden incasso onderhanden w erk/boedeldebiteur.

08-07-2021
6

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Afw ikkeling verzuimverzekeringen

€ 13.905,53

totaal

€ 13.905,53

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

14-04-2020
1

In verband met de afw ikkeling van tw ee verzuimverzekeringen is een bedrag
van in totaal € 13.634,85 op de boedelrekening ontvangen. Op dit moment
dient (via de tussenpersoon) nog één claim uit hoofde van een
verzuimverzekering afgew ikkeld te w orden.

14-10-2020
3

In totaal is er een bedrag van € 13.905,53 op de boedelrekening ontvangen in
verband met de afw ikkeling van de tw ee verzuimverzekeringen, verw acht
w ordt dat er nog uitkeringen zullen volgen.

14-01-2021
4

De claim uit hoofde van een verzuimverzekering is nog niet afgew ikkeld. De
tussenpersoon handelt deze claim af. De curator informeert periodiek bij de
tussenpersoon w at de stand van zaken is met betrekking tot de afw ikkeling
van de verzekeringsclaim.

14-04-2021
5

Gebleken is dat er nog sprake is van een vordering op de bestuurder uit
hoofde van een rekening-courantverhouding van in totaal een bedrag ad €
29.536,90. Dit bedrag dient nog te w orden geïncasseerd.
De afw ikkeling van de claim uit hoofde van een verzuimverzekering loopt nog.
De tussenpersoon heeft de curator meegedeeld dat de verw achting bestaat
dat de afw ikkeling geruime tijd kan duren.

08-07-2021
6

De vordering op de bestuurder uit hoofde van de rekeningcourantverhouding is niet geïncasseerd. Op dit moment w ordt onderzocht in
hoeverre de vordering kan w orden geïncasseerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

14-04-2020
1

- Diverse correspondentie met de tussenpersoon van de verzuimverzekering
over de afw ikkeling van de verzekeringsclaim.

14-01-2021
4

- Monitoren voortgang afw ikkeling verzekeringsclaim.
- Incasseren RC-verhouding.

14-04-2021
5

De afgelopen verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
- Afronden incasso boedeldebiteuren/openstaande facturen i.v.m. het
onderhanden w erk;
- Monitoren voortgang afw ikkeling verzekeringsclaim;
- Onderzoeken incassomogelijkheden van de vordering op de bestuurder.

08-07-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 7.585,76

€ 5.935,76

€ 3.232,02

Boedeldebiteuren (i.v.m. verleende zorg)

€ 4.985,15

€ 4.985,15

€ 0,00

€ 12.570,91

€ 10.920,91

€ 3.232,02

totaal

Toelichting debiteuren
Enkele crediteuren stellen een pandrecht te hebben op de prefaillissementsdebiteuren. Bew ijsstukken zijn opgevraagd, maar nog niet
allemaal ontvangen.

14-04-2020
1

Onderzocht w ordt w elke posten mogelijk onder de verpanding vallen.
Er dient nog een bedrag van € 5.606,13 aan pre-faillissementsdebiteuren
geïncasseerd te w orden. De pre-faillissementsdebiteuren zijn verpand.

14-07-2020
2

Er dient nog een bedrag van € 648,00 aan boedeldebiteuren geïncasseerd te
w orden.
Er dient nog een bedrag van € 5.606,13 aan pre-faillissementsdebiteuren
geïncasseerd te w orden, w aarvan een bedrag ad € 3.956,13 geïncasseerd
dient te w orden via de Sociaal Verzekeringsbank.

14-10-2020
3

Er dient nog een boedeldebiteur ten bedrage van € 648,00 geïncasseerd te
w orden via de Sociaal Verzekeringsbank.
De Sociaal Verzekeringsbank is voor zow el de incasso van de prefaillissementsdebiteuren als de incasso van de boedeldebiteur gevraagd naar
de stand van zaken.
Gebleken is dat, van het bedrag ad € 5.606,13 dat in het vorige verslag is
genoemd, een bedrag ad € 1.650,00 als oninbaar moet w orden beschouw d.
Op dit moment dient er nog een bedrag van € 3.956,13 aan prefaillissementsdebiteuren geïncasseerd te w orden.

14-01-2021
4

Er dient tevens nog een boedeldebiteur met een openstaande vordering van €
648,00 geïncasseerd te w orden.
Op dit moment dient er nog een bedrag van € 2.862,63 aan prefaillissementsdebiteuren geïncasseerd te w orden.

14-04-2021
5

Er dient tevens nog een boedeldebiteur met een openstaande vordering van €
648,00 geïncasseerd te w orden.
Zow el de pre-faillissementsdebiteuren als de boedeldebiteuren zijn volledig
geïncasseerd. De opbrengst van de pre-faillissementsdebiteuren is, onder
inhouding van een boedelbijdrage van 45% inclusief BTW , afgedragen aan de
pandhouder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

08-07-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Inventarisatie pre-faillissementsdebiteuren;
- Correspondentie met mogelijke pandhouders debiteuren.

14-04-2020
1

- Correspondentie met pandhouder debiteuren;
- Correspondentie met pre-faillissementsdebiteuren en boedeldebiteuren;
- Monitoren debiteurenincasso.

14-07-2020
2

- Correspondentie met pre-faillissementsdebiteuren en boedeldebiteuren/SVB;
- Monitoren debiteurenincasso.

14-01-2021
4

- Correspondentie met pre-faillissementsdebiteuren en boedeldebiteuren/SVB;
- Monitoren debiteurenincasso.

14-04-2021
5

De afgelopen verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
- Afronden debiteurenincasso;
- Afdracht aan pandhouder.

08-07-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens opgaaf van bestuurder is er geen sprake van een vordering van een
bank.

14-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgaaf van bestuurder is er geen sprake van lopende
leasecontracten.

14-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Eén crediteur stelt een pandrecht te hebben op de inventaris, voorraden en
debiteuren. De crediteur heeft reeds afstand gedaan van haar pandrecht op
de inventaris en de voorraden, gelet op de geringe w aarde van deze activa.
Het - vermeende - pandrecht op de debiteuren w ordt thans nader onderzocht.

14-04-2020
1

De pre-faillissementsdebiteuren zijn verpand.

14-07-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Ja.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

14-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is er geen sprake van crediteuren die een beroep hebben
gedaan op eigendomsvoorbehoud.

14-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is er geen sprake van crediteuren die een beroep hebben
gedaan op het recht van retentie.

14-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen sprake van crediteuren die een beroep hebben
gedaan op het recht van reclame.

14-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Indien blijkt dat er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht, dan zullen er
nadere afspraken w orden gemaakt over de te hanteren boedelbijdrage.

Toelichting
Met de pandhouder van de debiteuren is overeengekomen dat de curator de
debiteuren incasseert voor een boedelbijdrage van 45%.
€ 3.232,02

14-04-2020
1

14-07-2020
2

08-07-2021
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Toelichting
De debiteurenincasso is inmiddels afgerond. De opbrengst is inmiddels
afgedragen aan de pandhouder, onder inhouding van de overeengekomen
boedelbijdrage van 45% inclusief BTW (in dit geval resulterend in een
boedelbijdrage van € 3.232,02, inclusief BTW ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Inventarisatie vorderingen;
- Inventarisatie zekerheden;
- Correspondentie met mogelijke pandhouder.

14-04-2020
1

- Correspondentie met pandhouder.

14-07-2020
2

- Afronden debiteurenincasso en afrekening met pandhouder.

08-07-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden van de onderneming zijn in opdracht van de curator en
met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet tot en met 31 maart
2020.

14-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Met de bestuurder is afgesproken dat zij de facturatie zal verzorgen van de
zorg die is verleend in de periode tot en met 31 maart 2020. Van de
voortzetting zal een eenvoudige financiële administratie w orden bijgehouden.

14-04-2020
1

De facturatie van de zorg die is verleend in de periode dat de w erkzaamheden
zijn voortgezet is inmiddels afgerond. Enkele boedeldebiteuren moeten nog
w orden geïncasseerd.

14-07-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Diverse gesprekken met bestuurder, opdrachtgever, rechter-commissaris.
- In stand houden aansprakelijkheidsverzekering;
- overleg met hoofdaannemer zorg;
- overleg over overdracht cliënten.

14-04-2020
1

- Afronden facturatie.

14-07-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Gefailleerde verleende zorgverlening aan cliënten in
onderaannemerschap voor een hoofdaannemer. De hoofdaannemer heeft een
zorgplicht jegens de betreffende cliënten en instanties en regelt dat de
zorgverlening met ingang van 1 april 2020 zal w orden voortgezet.

14-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Overleg met hoofdaannemer over continuering zorg met ingang van 1 april
2020 (overdracht van boedel aan hoofdaannemer).

14-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

14-04-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De B.V. is opgericht in 2017. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

14-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

14-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-04-2020
1

Is aan voldaan. Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt
dat er sprake is van een bedrag ad € 1,20 aan geplaatst kapitaal, w aarvan
een bedrag ad € 1,20 is volgestort.

14-10-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

14-04-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-04-2020
1

Ja

14-07-2020
2

Toelichting
Gebleken is dat er vlak voor datum uitspraak faillissement een selectieve
betaling ad € 2.000,00 heeft plaatsgevonden, w aardoor een crediteur is
bevoordeeld ten opzichte van de andere crediteuren. Het bedrag is inmiddels
terugbetaald op de boedelrekening.
Een tw eede kw estie in verband met een auto is in onderzoek.
Ja

14-10-2020
3

Toelichting
Gebleken is dat gefailleerde vlak voor datum uitspraak faillissement een auto
heeft overgedragen aan een derde ter voldoening van een openstaande
schuld. In overleg met de rechter-commissaris is een betalingsregeling
getroffen met de betreffende crediteur ter vergoeding van de w aarde van de
auto aan de boedel. In het kader van de betalingsregeling dient er een bedrag
van in totaal € 1.540,00 aan de boedel te w orden betaald. Inmiddels is er een
bedrag ad € 780,00 op de boedelrekening ontvangen.
Ja

14-01-2021
4

Toelichting
De betalingsregeling is inmiddels afgerond. Het volledige bedrag ad € 1.540,00
is op de boedelrekening ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

14-04-2020
1

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is tot dusver gebleken dat er in elk geval
sprake is van een vordering op de bestuurder uit hoofde van de rekeningcourantverhouding. Thans w ordt onderzocht in hoeverre de vordering kan
w orden geïncasseerd.

14-04-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

14-07-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

14-01-2021
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
- Salaris curator
- Kosten gebruik Claimsagent.

Toelichting
- Salaris curator P.M.
- Kosten gebruik Claimsagent P.M.
- Boedelvordering UW V € 16.550,56.

14-04-2020
1

14-10-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 112.393,00

14-04-2020
1

€ 118.461,00

14-07-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 11.235,45

14-04-2020
1

14-10-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.540,00

14-04-2020
1

Toelichting
Eén andere crediteur stelt een preferente vordering te hebben van € 9.540,00.
Deze preferentie w ordt thans onderzocht.
€ 14.758,00
Toelichting
Tw ee andere crediteuren stellen een preferente vordering te hebben. Deze
preferentie zal w orden onderzocht indien en zodra duidelijk is dat in dit
faillissement een uitdeling kan plaatsvinden aan de preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-07-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

14-04-2020
1

9

14-07-2020
2

10

14-10-2020
3

14

14-04-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 66.140,11

14-04-2020
1

€ 66.665,80

14-07-2020
2

€ 66.829,76

14-10-2020
3

€ 67.831,89

14-04-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Inventarisatie crediteuren.

14-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing, er zijn geen nog lopende gerechtelijke procedures
bekend.

14-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

14-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afronden facturatie zorgverlening tot en met 31 maart 2020.
- Onderzoek pandrecht pre-faillissementsdebiteuren
- Incasseren boedeldebiteuren
- onderzoek rechtmatigheid/pauliana e.d.

14-04-2020
1

- Incasseren pre-faillissementsdebiteuren
- Incasseren boedeldebiteuren
- Onderzoek rechtmatigheid;
- afw ikkelen (claims) verzuimzekering (2).

14-07-2020
2

- Incasseren pre-faillissementsdebiteuren en afdracht aan pandhouder;
- Incasseren boedeldebiteur;
- Afronden onderzoek rechtmatigheid;
- Afw ikkelen claim verzuimverzekering.

14-01-2021
4

- Incasseren pre-faillissementsdebiteur en afdracht aan pandhouder;
- Incasseren boedeldebiteur;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Monitoren afw ikkeling claim verzuimverzekering;
- Incasseren RC-verhouding.

14-04-2021
5

De komende verslagperioden zullen de volgende w erkzaamheden w orden
uitgevoerd:
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Monitoren afw ikkeling claim verzuimverzekering;
- Onderzoeken mogelijkheden incasso RC-vordering op bestuurder.

08-07-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-04-2020
1

- Afw ikkeling claim verzuimverzekering (via de tussenpersoon);
- Controle nakoming betalingsregeling i.v.m. paulianeuze overdracht auto;
- Incasseren pre-faillissementsdebiteuren en afdracht aan pandhouder;
- Incasseren boedeldebiteur;
- Onderzoek rechtmatigheid.

14-10-2020
3

Nog niet bekend.

14-01-2021
4

Nog niet bekend.

14-04-2021
5

Nog niet bekend.

08-07-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
7-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-07-2021
6

