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Algemene gegevens
Naam onderneming
de besloten vennootschap Mita Zorg B.V.

19-04-2021
1

Gegevens onderneming
Mita Zorg B.V., statutair gevestigd in Gemeente Rotterdam en
kantoorhoudende te (2544 EZ) Den Haag aan Platinaw eg 10, 2e verdieping.

19-04-2021
1

Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en
mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medew erkers en betrokken
derden, alsmede op financiële informatie die beperkt geverifieerd is. De curator
kan de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen.
Additionele informatie kan tot nieuw e feiten of andere inzichten leiden. Dit
betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig
moment aangepast kunnen w orden.
Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de
belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen
rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als
een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een thuiszorginstelling.

Financiële gegevens

19-04-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 169.414,00

2019

€ 982.819,00

€ -480.583,00

2021

€ 72.794,43

€ -115.652,64

2020

€ 1.275.387,59

€ -468.801,77

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens komen uit de jaarrekening 2019 en uit de door
gefailleerde aangeleverde balansen en w inst- en verliesrekeningen 2020 en
2021.

19-04-2021
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De cijfers 2021 hebben betrekking op de periode januari t/m maart 2021.

Gemiddeld aantal personeelsleden
29

19-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 26.648,25

19-04-2021
1

€ 34.952,50

23-07-2021
2

€ 38.958,51

25-10-2021
3

€ 38.629,09

28-01-2022
4

€ 38.816,09

26-04-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-3-2021

19-04-2021
1

t/m
16-4-2021
van
17-4-2021

23-07-2021
2

t/m
17-7-2021
van
18-7-2021

25-10-2021
3

t/m
21-10-2021
van
22-10-2021

28-01-2022
4

t/m
27-1-2022
van
28-1-2022

26-04-2022
5

t/m
25-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

264 uur 24 min

2

174 uur 6 min

3

33 uur 24 min

4

20 uur 30 min

5

10 uur 18 min

totaal

502 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
USA 229,80
TKB 34,60
Totaal 264,40

19-04-2021
1

Verslagperiode Bestede uren totaal
USA 146,40 376,20
TKB 27,70 62,30
Totaal 174,10 438,50

23-07-2021
2

Verslagperiode Bestede uren totaal
USA 10,20 386,40
TKB 23,20 85,50
Totaal 33,40 471,90

25-10-2021
3

Verslagperiode Bestede uren totaal
USA 8,60 395,00
TKB 11,90 97,40
Totaal 20,50 492,40

28-01-2022
4

Verslagperiode Bestede uren totaal
USA 7,70 402,70
TKB 2,60 100,00
Totaal 10,30 502,70

26-04-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mitra Zorg B.V. (hierna: “Gefailleerde”) is opgericht op 23 december 2014.
Gefailleerde exploiteerde een thuiszorginstelling met ca. 30 w erknemers en ca.
80 cliënten.
Gefailleerde is opgericht door de heer R. Emelina, die tot 30 april 2020 enig
bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is gew eest. Vanaf 30 april
2020 houdt hij de aandelen in Gefailleerde via een holdingvennootschap,
RemeL Holding B.V. (KvK: 73862045), w elke vennootschap vanaf die datum ook
het bestuur van Gefailleerde voert. Sinds 1 juni 2020 is eveneens mevrouw L.
Emelina – dochter van de heer R. Emelina - statutair bestuurder van
Gefailleerde.
Vanaf 1 juni 2015 t/m 29 september 2017 w as er een driekoppige Raad van
Commissarissen. Vanaf 30 juli 2018 is een nieuw e driekoppige Raad van
Commissarissen ingeschreven. Op het moment van faillietverklaring stond
slechts nog mevrouw J.G.E. Landw ier geregistreerd als commissaris.
RemeL Holding B.V. is daarnaast enig aandeelhouder en bestuurder van Mita
Zorg Villa's & Thuiszorg B.V. Deze vennootschap is niet failliet.
Gefailleerde leverde individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning
“in de w ijk”. In eerste instantie als gecontracteerde partij van de gemeente
Den Haag. Eind 2019 verloor Gefailleerde haar contract met de gemeente Den

19-04-2021
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Haag en heeft zij de zorg aan haar cliënten als onderaannemer voor HVP Zorg
verleend. Aan vijf cliënten w erd rechtstreeks thuiszorg verleend. Het ging hier
om pgb- en W lz-gefinancieerde zorg.
Daarnaast exploiteerde Gefailleerde tw ee zorgvilla’s in Zoetermeer en
Nieuw erkerk aan den IJssel w aar verpleging en persoonlijke verzorging
(eventueel 24-uurs) w erd verricht. Deze activiteiten zijn eind 2019 uit een
(ander) faillissement (dat van Ow erCare B.V., F09/19/332) overgenomen.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillissementsuitspraak liepen er tw ee gerechtelijke
procedures die aanhangig w aren gemaakt door (ex-)w erknemers w egens
achterstallige loonvorderingen. Deze procedures zijn op grond van artikel 29
Faillissementsw et van rechtsw ege geschorst om alleen als eventuele
renvooiprocedure te w orden voortgezet. Voorgaande geldt niet als de zaak al
voor vonnis staat (artikel 30 Faillissementsw et). Daarvan is de curator nog niet
op de hoogte.

19-04-2021
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1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement liepen er nog verschillende verzekeringen. De curator
heeft dekking van een aantal verzekeringen die noodzakelijk w aren voor het
voortzetten van de zorgactiviteiten hersteld door achterstallige premies te
betalen.

19-04-2021
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde voorheen tw ee kantoorruimtes (Platinaw eg 10 en
Rijsw ijksew eg 97-99, beiden te Den Haag) en tw ee zorgvilla’s in Zoetermeer
en Nieuw erkerk aan den IJssel.

19-04-2021
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Ten tijde van de faillissementsuitspraak w as gefailleerde nog slechts huurder
van het kantoorpand aan de Platinaw eg. Deze huurovereenkomst is door de
curator opgezegd met inachtneming van art. 39 Faillissementsw et.
Van de overige drie huurovereenkomsten zijn in 2020 Mita Zorg Villa’s &
Thuiszorg B.V. resp. RemeL Holding B.V. huurder gew orden. De curator heeft
deze gang van zaken in onderzoek.
Gefailleerde huurde een tw eetal frankeermachines. De huur is opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

23-07-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders hebben als oorzaak van het faillissement de volgende
omstandigheden genoemd: (i) Gefailleerde heeft in 2018 en 2019 tw ee
overnames uit faillissement gedaan. Door de eerste overname zou Gefailleerde
flink zijn gegroeid, de tw eede overname (w aarmee de (zorg voor de) tw ee
zorgvilla’s w erd verkregen) w as volgens de bestuurder niet succesvol en
overgenomen personeel zou en masse zijn vertrokken (ii) Vervolgens verloor
Gefailleerde eind 2019 haar contract met de gemeente en moest zij als
onderaannemer (voor 90% van de opbrengst) zorg verlenen. (iii) Tenslotte zou
het aantal cliënten door de coronacrisis zijn teruggelopen.

19-04-2021
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De curator heeft deze lezing van gefailleerde in onderzoek.
Het eerste onderzoek w ijst uit bovenstaande oorzaken mogelijk slechts
aanleidingen zijn gew eest en/of dat er zeer w aarschijnlijk nog (andere)
oorzaken van het faillissement zijn. E.e.a. is nog onderw erp van nader
onderzoek.

23-07-2021
2

Terzake is (het enige lid van) de Raad van Toezicht om een toelichting
gevraagd. Die is nog niet ontvangen.
Het onderzoek loopt nog. Daarvoor is (tevens) vereist dat (meer) inzage komt
in de financiële administratie. Die inzage heeft de curator nog niet gekregen
(zie ook 7.6).

25-10-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
29

19-04-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
19-04-2021
1

Toelichting
Ca. 45.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-3-2021

29

De arbeidsovereenkomsten zijn met machtiging van de rechtercommissaris op grond van art. 40 Fw beëindigd.

totaal

29

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag w erknemers inclusief overleg UW V.

19-04-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

19-04-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

3.3 Bedrijfsmiddelen

19-04-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris kantoorpand en zorgvilla’s
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris van de zorgvilla’s zijn als onderdeel van de doorstart (6.4)
verkocht. De kantoorinventaris zal separaat w orden verkocht.

19-04-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, er zijn geen zekerheden, zie 5.3.

19-04-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

19-04-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Onderhanden w erk
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.
Er w as een onderhanden w erk voor w at betreft de verrichte, nog niet
gedeclareerde zorg, over de periode 1 maart 2021 tot en met
faillissementsdatum.

19-04-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie onderhanden w erk.

19-04-2021
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Goodw ill, onder andere de handelsnaam, de domeinnaam mitazorg.nl. Deze
zijn als onderdeel van de doorstart (6.4) verkocht.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-04-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

19-04-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

HVP

€ 28.357,52

€ 28.357,52

€ 493,17

€ 493,17

€ 28.850,69

€ 28.850,69

Batig banksaldi (betaal- en
spaarrekekening)
totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator is nog in afw achting van een (deugdelijke) debiteurenadministratie.

19-04-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

19-04-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

19-04-2021
1

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van de faillissementsuitspraak w aren er lopende leasecontracten
voor in totaal 7 auto’s: het betreft één financial lease contract en zes
operational lease contracten.

19-04-2021
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De financial lease auto w ordt vanaf datum faillissement niet gebruikt. Curator
onderzoekt of de auto gelost kan w orden.
Drie van de zes operational lease auto’s zijn ingeleverd bij de
leasemaatschappij. De overige drie operational lease auto’s w orden gebruikt
voor het voortzetten van de zorgactiviteiten.

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

19-04-2021
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-04-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

19-04-2021
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-04-2021
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-04-2021
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken. In kaart brengen leasecontracten.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

19-04-2021
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De zorg in de zorgvilla’s is met machtiging van de rechter-commissaris over de
gehele boedelperiode (t/m 28 april 2021) voortgezet. Zie hierover eveneens
7.6 hierna.

19-04-2021
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Daags na faillissement heeft de curator afspraken gemaakt met HVP Zorg over
het continueren van de zorg door Gefailleerde in onderaanneming van HVP
Zorg.
Per e-mail van 24 maart 2021 heeft HVP Zorg – desgevraagd zonder
aanleiding, behalve het faillissement van Gefailleerde – deze nadere afspraken
opgezegd tegen 29 maart 2021. Die opzegging heeft HVP Zorg een dag later op 25 maart 2021, per e-mail van 14:16 uur – aangepast, in die zin dat vanaf
26 maart 2021 geen zorg meer van Gefailleerde in onderaanneming
geaccepteerd w erd. HVP Zorg kondigde aan de zorg voor de cliënten zelf te
zullen leveren. De curator heeft, in samenspraak met de gemeente, aan HVP
Zorg gevraagd om in het belang van de continuïteit van de zorg en deugdelijke
overdacht een redelijke opzegtermijn in acht te nemen. Dit heeft HVP Zorg
gew eigerd. Dat betekent dat de dienstverlening in onderaanneming van HVP
abrupt is geëindigd. De curator heeft de w erkzaamheden t/m 25 maart 2021
voortgezet en gefactureerd aan HVP Zorg.
De curator acht een opzegtermijn van 9 uur en 44 minuten onzorgvuldig en
niet redelijk en heeft deze handelsw ijze van HVP Zorg in onderzoek.
Het had - w at de curator betreft - voor de hand gelegen dat HVP Zorg zich
vervolgens ook had ontfermd over de vijf cliënten aan w ie Gefailleerde
rechtstreeks zorg verleende. HVP Zorg heeft ook dit gew eigerd. De curator is
op het moment van het schrijven van dit eerste verslag nog op zoek naar een
oplossing voor deze cliënten.
Voor alle cliënten aan w ie Gefailleerde rechtstreeks (dus niet in
onderaaneming) zorg verleende heeft de curator een oplossing gevonden.

23-07-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging moet nog w orden opgesteld.

19-04-2021
1

Een deel van de opbrengsten zijn ontvangen door Mita Zorg Villa’s & Thuiszorg
B.V. De curator stelt zich op het standpunt dat de netto-opbrengst aan de
boedel toekomt. Zie ook 7.6.

25-10-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afspraken en besprekingen met hoofdaannemer, besprekingen met gemeente,
facturatie.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

19-04-2021
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6.4 Beschrijving
Er hebben zich meer dan 34 kandidaten bij de curator gemeld met interesse
voor een (gedeeltelijk) overname van (onderdelen van de) onderneming(en)
van Gefailleerde. Uiteindelijk zijn veel kandidaten afgehaakt nadat duidelijk
w erd dat HVP Zorg de zorg zelf ter hand had genomen.

19-04-2021
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Uiteindelijk hebben drie kandidaten een bod gedaan op (alleen) de activa en
de activiteiten van de zorgvilla’s. Met Zuidplas Care is vervolgens een
overeenstemming bereikt w aarbij Zuidplas Care heeft aangegeven alle elf (11)
w erknemers van Gefailleerde die in of voor de zorgvilla’s w erkten zouden
w orden overgenomen.

6.5 Verantwoording
De koopsom is in escrow gezet in afw achting van de vraag aan w ie die
opbrengst toekomst. Zie daarvoor 7.6 hierna.

19-04-2021
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6.6 Opbrengst
€ 50.000,00

19-04-2021
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-04-2021
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opzetten van een biedingsprocedure, onderhandelen met
doorstartkandidaten.

19-04-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is in opdracht van de curator veiliggesteld door Limits
Consulting. Het gaat daarbij om administratie in de cloud en (financiële)
administratie bij een voormalig boekhouder en bij de nieuw e boekhouder.
Deze administratie is nog in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

19-04-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2020 is niet gedeponeerd, de termijn van deponeren w as op
faillissementsdatum nog niet verstreken.
De jaarrekening 2019 is niet gedeponeerd, terw ijl de termijn daarvoor op
faillissementsdatum reeds w as verstreken.
De jaarrekeningen 2018 is op 5 november 2019 gedeponeerd en is dus tijdig
gedeponeerd.

19-04-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-04-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum, niet (meer) van toepassing.

19-04-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-04-2021
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In onderzoek, voorzover dat onbehoorlijk bestuur zijn grondslag zou vinden in
art. 2:248 lid 1 BW . Gelet op het ontbreken van een gedeponeerde
jaarrekening 2019 staat op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur
van Gefailleerde onbehoorlijk heeft bestuurd en w ordt dit onbehoorlijk bestuur
vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De bestuurders
van Gefailleerde zullen in de gelegenheid w orden gesteld dit w ettelijk
vermoeden te w eerleggen.

Toelichting
De curator voert terzake gesprekken met de advocaat van de bestuurders.

7.6 Paulianeus handelen

26-04-2022
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

19-04-2021
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De curator heeft verschillende transacties/rechtshandelingen in onderzoek.
Zo is gebleken dat de huurovereenkomsten voor de zorgvilla’s en
zorgovereenkomsten met zeven bew oners van die villa’s in het jaar
voorafgaand aan het faillissement zijn overgedragen/overgegaan naar de
zustervennootschap van Gefailleerde, Mita Zorg Villa’s & Thuiszorg B.V. De
curator doet onderzoek naar deze overdracht/overgang. Mita Zorg Villa’s &
Thuiszorg B.V. heeft in ieder geval haar medew erking verleend aan de
doorstart zoals beschreven onder 6.4 en onder voorw aarde zoals beschreven
onder 6.5.
Voorts is gebleken dat Gefailleerde in de maand voorafgaand aan het
faillissement betalingen heeft verricht aan haar moedervennootschap RemeL
Holding B.V. ten titel van aflossing van een aan Gefailleerde verstrekte lening.

Toelichting

23-07-2021
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De curator is in gesprek met Mita Zorg Villa’s & Thuiszorg B.V. en haar adviseur
over dit onderw erp.

Toelichting

25-10-2021
3

Onderdeel van dit onderzoek, van de verdeling van de koopsom (zie 6.5) en
van de afrekening van de doorw erkperiode (zie 6.2) is de inzage die de curator
moet krijgen in de financiële administratie van de onderneming. Die inzage is
nog niet verstrekt.

Toelichting

26-04-2022
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De boedel heeft een voorstel gedaan voor de afrekening van de exploitatie
van de zorgvilla’s. Mita Zorg Villa’s & Thuiszorg B.V. heeft dit voorstel
momenteel in overw eging.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

19-04-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek.

8. Crediteuren

19-04-2021
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8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

23-07-2021
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UW V: p.m. uit hoofde van de loongarantieregeling
Voormalig w erknemers: € 1.214,57
De vorderingen van de voormalig w erknemers zullen na afw ikkeling van de
loongarantieregeling door het UW V nog nader w orden beoordeeld.

Toelichting

28-01-2022
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UW V: € 156.731,67

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 577.776,00

19-04-2021
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Toelichting
Dit betreft vooral achterstallige loonbelasting. Gebleken is dat Gefailleerde
vanaf juni 2019 geen LB meer heeft afgedragen.

€ 593.911,00

23-07-2021
2

Toelichting
Aanvullend diende de belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen in
over het tijdvak februari 2021 van € 18.877. Aangezien het UW V de
loonverplichting over dit tijdvak heeft overgenomen zal deze aanslag
verminderd moeten w orden.
De tegemoetkoming uit hoofde van de W et tegemoetkomingen loondomein ad.
€ 1.857 is door de belastingdienst verrekend met een oude openstaande
loonheffingsaanslag.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 188.663,98

8.4 Andere pref. crediteuren

28-01-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.582,65

19-04-2021
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Toelichting
Tw ee w erknemers hebben zich bij de curator gemeld met een vordering. Het
betreffen loonvorderingen die o.a. bestaan uit onbetaalde eindejaarsuitkering
2020. Deze vorderingen w orden mogelijk op een later moment aangepast,
zodra duidelijk w ordt w elk deel van de vorderingen w orden overgenomen door
het UW V onder de loongarantieregeling.

€ 9.756,06

23-07-2021
2

Toelichting
Aanvullend hebben zich met betrekking tot de onbetaald gebleven
eindejaarsuitkering nog 2 w erknemers gemeld. Zoals aangegeven w orden
deze vordering mogelijk, na afw ikkeling door het UW V aangepast.
Een stagiair diende een vordering in ad. € 830,00 uit hoofde van een stage
vergoeding die onbetaald is gebleven.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8
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19

23-07-2021
2

22

25-10-2021
3

23

28-01-2022
4

24

26-04-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 217.413,22

19-04-2021
1

€ 285.068,88

23-07-2021
2

€ 287.398,05

25-10-2021
3

€ 288.118,15

28-01-2022
4

€ 305.345,15

26-04-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

19-04-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie.

19-04-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er tw ee lopende procedures, zie 1.2.

19-04-2021
1

De heer W . van der Heide (verhuurder van de zorgvilla in Nieuw erkerk aan den
IJssel).

23-07-2021
2

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Zie 1.2.

19-04-2021
1

De verhuurder van de zorgvilla in Nieuw erkerk aan den IJssel w eigerde om
mee te w erken aan de door de curator gerealiseerde doorstart (zie 6.4) met
als argument dat hij slechte ervaringen had gehad in eerdere faillissementen
van deze zorgonderneming/zorgvilla (zie daarover ook 1.5). De verhuurder
stelde vervolgens dat hij de w oning aan derden had verhuurd. De curator w erd
vervolgens door de (familieleden van de) bew oners van de zorgvilla op
zaterdag 24 april 2021 gebeld met de mededeling dat deze derden zich ook
aan de poort van de zorgvilla zouden hebben gemeld.

23-07-2021
2

Omdat het hier om zeer kw etsbare bew oners ging (leeftijdscategorie 80-100
jaar) en in het belang van de continuïteit van de zorg, heeft de curator
vervolgens in kort geding nakoming van de lopende huurovereenkomst (met
looptijd tot 1 december 2021) en het ongestoord huurgenot gevorderd.
Bij mondelinge uitspraak van 30 april 2021 heeft de Voorzieningenrechter de
vorderingen van de curator toegew ezen en de heer Van der Heide voorts op
straffe van een dw angsom verboden om contact op te nemen met (de
familieleden van) de bew oners van de zorgvilla. Tenslotte is hij veroordeeld in
de proceskosten.

9.3 Stand procedures
Zie 1.2.

19-04-2021
1

Er is vonnis gew ezen; de vorderingen van de curator zijn toegew ezen.

23-07-2021
2

Er is geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis.

25-10-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie 1.2.

19-04-2021
1

Correspondentie met betrokkenen en w ederpartij, opstellen van een
dagvaarding en het bijw onen van een mondelinge behandeling van het kort
geding.

23-07-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Doorstart (zie 6.4 en 6.5) , onderzoek rechtmatigheid (zie 7.1, 7.5 en 7.6),
verkoop kantoorinventaris, debiteurenincasso incl. facturatie maart en april
2021, oplossing vijf cliënten.

19-04-2021
1

De curator moet nog inzage krijgen in de (w ijze van) facturatie over de
maanden maart en april 2021. In het verlengde daarvan loopt ook nog steeds
de discussie over de overdracht van een deel van de onderneming aan Mita
Zorg Villa’s en Thuiszorg en de betalingen aan de bestuurder (zie 7.6). De
curator streeft ernaar om hiervoor één totaal oplossing te bereiken.

23-07-2021
2

De hier vermelde inzage is nog niet verstrekt.

25-10-2021
3

Schikkingsonderhandelingen terzake actiepunten sub 7.5 en 7.6.

26-04-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

19-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

26-04-2022
5

