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

R-C
Curator

8
05-07-2021
F.10/19/385
NL:TZ:0000115837:F001
24-09-2019

mr. M. Aukema
mr W.P. Brussaard

Algemene gegevens
Naam onderneming
Acutus Zorg B.V.

24-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acutus Zorg B.V.
met statutaire zetel te Zoetermeer en kantoor houdende op het adres (3078
AJ) Rotterdam aan de Guldenw aard 145A

24-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving van curanda in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel betroffen de activiteiten van de onderneming: het aanbieden van
zorg, w aaronder tevens begrepen, maar niet uitsluitend beperkt tot het
verlenen van individuele zorg, verpleging, ondersteunende- en individuele
begeleiding, palliatieve zorg, het aanbieden van de dagbesteding aan zieken
en/of ouderen en het bieden van huishoudelijke hulp.

24-10-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens zijn niet bekend.
W inst en verlies: er zijn geen jaarcijfers opgemaakt vanaf de aanvang van de
vennootschap en de eerste inschrijving in het handelsregister d.d. 12 maart
2018.
Balanstotaal: zie w inst en verlies.

24-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

24-10-2019
1

Boedelsaldo
Toelichting
Nihil.
€ 5.000,00

24-10-2019
1

09-04-2020
3

Toelichting
Gedeelte van de verschuldigde vergoeding van de commissaris in verband met
een aansprakelijkheidsstelling.
€ 11.000,00

09-07-2020
4

Toelichting
Inmiddels heeft de commissaris 4 termijnen betaald van de overeengekomen
verschuldigde vergoeding (1 termijn van € 5.000,-- en 3 termijnen van €
2.000,--).
€ 9.740,97

08-10-2020
5

Toelichting
Inmiddels zijn nog 3 termijnen van ieder € 2.000,-- ontvangen en is een
voorschot op het salaris ad € 7.259,03 aan de curator voldaan.
€ 6.246,91

08-01-2021
6

Toelichting
Inmiddels zijn w eer drie termijnen van ieder € 2.000,-- ontvangen en is een
tw eede voorschot op het salaris ad € 9.494,06 aan de curator voldaan.
€ 12.246,91

07-04-2021
7

Toelichting
De aansprakelijk gestelde commissaris heeft tot op heden aan maandelijkse
aflossingen betaald een bedrag van in totaal € 29.000,--. In verband met de
schikking dient hij nog € 11.000,-- te voldoen.
€ 18.246,91
Toelichting
Inmiddels heeft de heer Rafiq w eer drie termijnen van ieder € 2.000,-voldaan. In verband met de schikking dient hij nog € 5.000,-- te voldoen.

Verslagperiode

05-07-2021
8

Verslagperiode
van
24-9-2019

24-10-2019
1

t/m
24-10-2019
van
25-10-2019

09-01-2020
2

t/m
9-1-2020
van
10-1-2020

09-04-2020
3

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

09-07-2020
4

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

08-10-2020
5

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

08-01-2021
6

t/m
8-1-2021
van
9-1-2021
t/m
7-4-2021

Bestede uren

07-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 36 min

2

21 uur 0 min

3

12 uur 30 min

4

5 uur 48 min

5

7 uur 12 min

6

11 uur 0 min

7

6 uur 54 min

8

3 uur 18 min

totaal

92 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in periode verslag 1:
mr. W .P. Brussaard
mr. F.N. van der W eijden
mevr. D.A.M. van der Heuvel

24-10-2019
1

: 22,4 uren
: 1,0 uren
: 1,2 uren

Tot op heden zijn in totaal 63,9 uren besteed in dit faillissement.

09-07-2020
4

Tot op heden zijn 70,2 uren besteed in dit faillissement.

08-10-2020
5

Tot op heden zijn 82,1 uren besteed in dit faillissement

08-01-2021
6

Gew erkte uren deze periode:

07-04-2021
7

mr. W .P. Brussaard 4,7 uur
mr. F.N. van der W eijden 0,3 uur
mevrouw D.A.M. van den Heuvel 1,9 uur
Gew erkte uren deze periode:
mr. Brussaard: 0,9 uren
mr. Van der W eijden: 1,1 uren
mevr. Van den Heuvel: 1,3 uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

05-07-2021
8

1.2 Lopende procedures
In onderzoek.

24-10-2019
1

Er is niet vastgesteld dat curanda betrokken is bij lopende procedures.

09-01-2020
2

1.3 Verzekeringen
Niet bekend.

24-10-2019
1

Voor zover curanda betrokken w as bij verzekeringsovereenkomsten, zijn deze
opgezegd.

09-01-2020
2

De verzekeringsovereenkomsten zijn afgew ikkeld.

09-04-2020
3

1.4 Huur
Curanda had een huurovereenkomst voor kantoorruimte die in juli 2019 is
afgew ikkeld. Ten tijde van het faillissementsvonnis had curanda geen lopende
huurovereenkomst voor een kantoor- of bedrijfsruimte.

1.5 Oorzaak faillissement

24-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van curanda heeft het navolgende verklaard over mogelijke
oorzaken van het faillissement:
de bestuurder heeft in de periode vóór de oprichting van curanda op 12 maart
2018 gedurende enkele jaren een eenmanszaak gedreven genaamd Marlene's
Care. Deze onderneming w as ook w erkzaam in de thuiszorg.
In overleg met de mede-aandeelhoudster in Acutus Zorg B.V. zijn de
activiteiten in deze vennootschap feitelijk gestart met ingang van 1 januari
2019. in de periode daarvoor is gehandeld onder de naam Marlene's Care.
In de loop van 2018 is er onenigheid ontstaan tussen de aandeelhouders en
de bestuurder enerzijds en diverse personeelsleden anderzijds. De medeaandeelhoudster w as ook w erkzaam in loondienst bij curanda.
De onderneming is niet goed georganiseerd en geleid. Dit had onder meer tot
gevolg dat opdrachten aan personeelsleden niet duidelijk w aren of niet goed
w erden gepland terw ijl daarnaast de facturatie niet tijdig en correct kon
w orden uitgevoerd omdat de dossiers veelal niet op orde w aren. Dit zorgde
ervoor dat de inkomsten van de vennootschap ruim onvoldoende w aren om de
lopende kosten te kunnen betalen. Volgens de bestuurder heeft zij enkele
keren in privé geïnvesteerd in de onderneming maar heeft dit de zaak niet
kunnen redden.
Door diverse onderlinge conflicten tussen bestuurder en personeel en een
ernstig gebrek aan financiële middelen, heeft de verhuurder de
huurovereenkomst met betrekking tot het gehuurde kantoorpand aan de
Guldenw aard 145 te Rotterdam opgezegd en moest curanda in juli 2019 het
kantoor ontruimen.
Vanaf mei 2019 konden de salarissen niet meer w orden betaald en w eigerde
het personeel nog w erkzaamheden te verrichten, aldus de bestuurder.
Vanaf juli 2019 zijn de activiteiten van de vennootschap gestaakt. Vervolgens
hebben tw ee w erknemers van curanda het faillissement aangevraagd dat is
uitgesproken op 24 september 2019 zonder verw eer van de
bestuurder/aandeelhouders.

24-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

24-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

24-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-9-2019

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft over het personeel overleg gehad met het UW V en een
gezamenlijke bijeenkomst bijgew oond met het personeel en het UW V w aarbij
het personeel is gew ezen op haar rechten in het faillissement.

24-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda w as geen eigenaar van onroerende zaken.

24-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

24-10-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen bij curanda vastgesteld.

24-10-2019
1

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van curanda alsmede met
diverse personeelsleden. Na de ontruiming van het kantoorpand in juli 2019
had curanda geen bedrijfsmiddelen meer in bezit.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

24-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens informatie van de bestuurder van curanda w as er geen sprake van
onderhanden w erk of voorraden.

24-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

24-10-2019
1

Toelichting andere activa
Volgens informatie van curanda dienen nog diverse declaraties te w orden
ingediend bij de zorgverzekeraars voor de verleende diensten vanaf
september 2018.

24-10-2019
1

Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de (feitelijk) bestuurder van
curanda, mevrouw G. Jaggoe, geen medew erking verleend om de benodigde
informatie te verzamelen voor het (alsnog) opstellen van declaraties.
Zij is daarvoor door de curator aansprakelijk gesteld.
Mevrouw G. Jaggoe is bij vonnis van 23 oktober 2019 van de Rechtbank
Rotterdam in privé in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr.
J.G. Plet, kantoorhoudende te Spijkenisse, tot curator.
Ik heb overleg met genoemde curator van mevrouw Jaggoe over benodigde
informatieverstrekking door mevrouw Jaggoe aan de tw ee betrokken curatoren
en het mogelijk verzoeken van een faillissementsverhoor.

09-01-2020
2

Aan de Rechter-Commissaris is verzocht mevrouw G. Jaggoe op te roepen voor
een faillissementsverhoor. De datum daarvoor is nog niet vastgesteld.

09-04-2020
3

Het verhoor bij de Rechter-Commissaris van mevrouw G. Jaggoe is vastgesteld
op 6 augustus 2020.

09-07-2020
4

Op 6 augustus 2020 zou het verhoor van mevrouw G. Jaggoe bij de RechterCommissaris plaatsvinden. Mevrouw Jaggoe is echter niet verschenen. Op 10
augustus 2020 heeft de curator een verzoek tot inbew aringstelling van
mevrouw G. Jaggoe ingediend bij de Rechter-Commissaris. Op 12 oktober 2020
te 14.30 uur zal dit verzoek tot inbew aringstelling w orden behandeld door de
Rechtbank Rotterdam. De curator in het faillissement van mevrouw Jaggoe is
hiervan op de hoogte gesteld.

08-10-2020
5

Na de opheffing van de inbew aringstelling per 6 november 2020 van mevrouw
G. Jaggoe heeft zij als feitelijk bestuurder van Acutus Zorg B.V. w ederom niet
voldaan aan haar informatieplicht.
De curator heeft daarom w ederom aan de Rechter-Commissaris verzocht een
faillissementsverhoor vast te stellen. De datum daarvoor is nog niet bepaald.

08-01-2021
6

Op 18 januari 2021 w as mevrouw G. Jaggoe uitgenodigd voor een
faillissementsverhoor. Zij is niet verschenen onder de mededeling dat zij ziek
w as.

07-04-2021
7

Het faillissement van mevrouw G. Jaggoe is op 18 mei 2021 opgeheven
w egens gebrek aan baten.
Ondanks verzoeken daartoe heeft mevrouw Jaggoe geen contact meer
opgenomen met de curator. Volgens thans bekende informatie alsmede de
informatie van de voormalig curator van mevrouw Jaggoe, biedt zij geen
verhaal.

05-07-2021
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft overleg gehad met de bestuurder die heeft toegezegd de
dossierstukken te verzamelen zodat declaraties kunnen w orden opgesteld en
ingediend.

24-10-2019
1

Zoals hiervoor onder punt 3.8 beschreven, heeft de (feitelijk) bestuurder van
curanda tot op heden niet w illen meew erken aan het opstellen van declaraties.

09-01-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft geen administratie van curanda ontvangen w aaruit blijkt dat
debiteuren openstaan.

24-10-2019
1

De curator is niet in het bezit van administratie of bew ijsmiddelen op grond
w aarvan debiteuren kunnen w orden aangesproken. Vooralsnog w ordt ervan
uitgegaan dat geen debiteuren aanw ezig zijn.

09-01-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator doet onderzoek naar de omvang van de debiteuren.

24-10-2019
1

De curator heeft van curanda geen administratie ontvangen w aaruit volgt dat
concrete debiteuren openstaan.

09-07-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda heeft volgens informatie van haar bestuurder geen
kredietovereenkomst met een bank. Zij had een betaalrekening bij de ING
Bank met een saldotekort per faillissementsdatum van € 34,64.

5.2 Leasecontracten

24-10-2019
1

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

24-10-2019
1

Deze zijn niet vastgesteld.

09-01-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend.

24-10-2019
1

De curator heeft niet vastgesteld dat door curanda zekerheden zijn verstrekt
aan derden.

09-07-2020
4

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

24-10-2019
1

Separatisten zijn niet vastgesteld.

09-01-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

24-10-2019
1

Er is niet vastgesteld dat enige partij recht heeft op een
eigendomsvoorbehoud in dit faillissement.

09-01-2020
2

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

24-10-2019
1

Niet vastgesteld.

09-01-2020
2

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

24-10-2019
1

Niet vastgesteld.

09-01-2020
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

24-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gehad met de bestuurder van curanda maar is niet
voorzien van een behoorlijke administratie. Volgens de bestuurder zijn diverse
dossiers en administratieve bescheiden voor het faillissement meegenomen
door één of meer medew erkers.
De betreffende medew erkers ontkennen dit.

24-10-2019
1

De curator heeft geen verdere relevante administratie ontvangen.

09-01-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

24-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Bij een volgend openbaar verslag zal een tussentijds financieel verslag w orden
ingediend.

24-10-2019
1

Bij dit openbaar verslag w ordt geen tussentijds financieel verslag ingediend.
Het boedelactief is vooralsnog nihil.

09-01-2020
2

Bij dit openbaar verslag w ordt een tussentijds financieel verslag ingediend.

09-04-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Alle reguliere w erkzaamheden in een faillissement w orden verricht.

24-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart of voortzetting van de onderneming is niet mogelijk.

6.5 Verantwoording

24-10-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

24-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

24-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

24-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is niet aan de curator overhandigd. De curator heeft
verzoeken gedaan aan de bestuurder en de extern administrateur om
boekhoudkundige stukken over te leggen.

24-10-2019
1

De curator is niet in het bezit gesteld van een complete administratie. Volgens
informatie van de bestuurder zouden diverse onderdelen van de administratie
door derden zijn w eggenomen.

09-01-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Curanda heeft geen jaarrekening opgemaakt of gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.

24-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

24-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

24-10-2019
1

De curator is niet voorzien van stukken of bew ijs w aarmee kan w orden
vastgesteld of aan de stortingsverplichting is voldaan.
Volgens mondelinge informatie van de bestuurder zijn de aandelen volgestort.

09-01-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft aan de bestuurder meegedeeld dat zij aansprakelijk is voor
het tekort in het faillissement.
Zoals hiervoor vermeld is de (feitelijk) bestuurder mevrouw G. Jaggoe in staat
van faillissement verklaard. De formeel bestuurder Acutus Holding B.V. biedt
geen enkel verhaal.

24-10-2019
1

09-01-2020
2

De curator heeft de commissaris van curanda aansprakelijk gesteld voor het
tekort in het faillissement. Er vindt overleg plaats met deze commissaris over
deze aansprakelijkheidstelling en een mogelijke minnelijke regeling.
Ja

09-04-2020
3

Toelichting
Met de commissaris van curanda is een minnelijke regeling bereikt over de
gestelde aansprakelijkheid als commissaris in verband w aarmee de
commissaris een vergoeding dient te voldoen aan de boedel van € 40.000,--,
te betalen in termijnen. De eerste termijn van € 5.000,-- is voldaan op de
boedelrekening.
De verder openstaande som dient te w orden voldaan in maandtermijnen van €
2.000,--.

Toelichting
De commissaris voldoet aan zijn maandelijkse aflossingsverplichting en heeft
inmiddels € 29.000,-- voldaan op het schikkingsbedrag van € 40.000,--.

Toelichting
De aansprakelijk gestelde commissaris dient op het overeengekomen
schikkingsbedrag thans nog € 5.000,-- te voldoen.

07-04-2021
7

05-07-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
De curator heeft geen stukken w aaruit kan w orden afgeleid dat sprake is
gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-10-2019
1

09-01-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van curanda en de
manager. Hij heeft verzocht administratieve stukken af te geven en zal
vervolgens onderzoek doen naar de rechtmatigheid.

24-10-2019
1

Ondanks verzoeken daartoe is de curator niet voorzien van een behoorlijke
administratie.

09-07-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 107,87

24-10-2019
1

09-01-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 107,87.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 374.882,00

24-10-2019
1

09-01-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van €
374.882,--.
€ 375.155,70

08-01-2021
6

Toelichting
De vordering van de fiscus is verhoogd met € 333,70. Dit is het btw -bedrag
met betrekking tot de concurrente crediteuren.
€ 375.849,00

8.3 Pref. vord. UWV

07-04-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 58.138,63

24-10-2019
1

09-01-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ten bedrage van € €
58.138,63 w aarvan een gedeelte ad € 9.342,11 van gelijke rangorde als de
belastingdienst.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet bekend.

24-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Niet bekend.
6

24-10-2019
1

09-01-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben zich 6 concurrente crediteuren aangemeld.
7

09-07-2020
4

Toelichting
Inmiddels hebben zich 7 concurrente crediteuren aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Niet bekend.
€ 20.765,47

24-10-2019
1

09-01-2020
2

Toelichting
Deze 6 crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een bedrag van €
20765,47.
€ 21.637,78

09-07-2020
4

Toelichting
De totale vordering van deze 7 crediteuren bedraagt € 21.637,78.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In onderzoek.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voor zover crediteuren bekend zijn, w orden deze geïnformeerd over het
faillissement.

24-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In onderzoek.

24-10-2019
1

Er is niet vastgesteld dat curanda betrokken is bij gerechtelijke procedures.

09-01-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator is in afw achting van boekhoudkundige stukken en de mogelijk nog
in te dienen declaraties bij de zorgverzekeraars. Hij heeft daarover overleg
met de bestuurder van curanda.

24-10-2019
1

De curator heeft overleg met de curator van de feitelijk bestuurder mevrouw G.
Jaggoe over onder meer het verkrijgen van relevante administratie alsmede
een mogelijk faillissementsverhoor.
Daarnaast is de curator in overleg met de commissaris van curanda over diens
aansprakelijkheid en mogelijke financiële afw ikkeling.

09-01-2020
2

Zoals hiervoor onder punt 7.5 vermeld is met de commissaris van curanda een
minnelijke regeling bereikt over diens aansprakelijkheid jegens de boedel.
Mevrouw Jaggoe zal nog moeten w orden gehoord door de RechterCommissaris.

09-04-2020
3

Zoals hiervoor al vermeld is het verhoor van mevrouw Jaggoe bij de RechterCommissaris vastgesteld op 6 augustus 2020.

09-07-2020
4

Zoals hiervoor vermeld zal op 12 oktober 2020 te 14.30 een verzoek om
inbew aringstelling van mevrouw G. Jaggoe w orden behandeld door de
Rechtbank Rotterdam.

08-10-2020
5

Na de opheffing van de inbew aringstelling per 6 november 2020 van mevrouw
G. Jaggoe heeft zij als feitelijk bestuurder van Acutus Zorg B.V. w ederom niet
voldaan aan haar informatieplicht.
De curator heeft daarom w ederom aan de Rechter-Commissaris verzocht een
faillissementsverhoor vast te stellen. De datum daarvoor is nog niet bepaald.

08-01-2021
6

Daarnaast w ordt de door de commissaris van curanda te betalen
schadevergoeding in termijnen ontvangen.
De curator volgt de aflossing van de commissaris op het overeengekomen
schikkingsbedrag. De commissaris dient nog € 11.000,-- te voldoen.
Ook na een recent faillissementsverhoor moet de curator vaststellen dat de
feitelijk bestuurder van curanda, mevrouw G. Jaggoe, niet w enst mee te
w erken aan het opstellen van declaraties en het verder verstrekken van
informatie aan de curator.
Naar verw achting zal thans geen reële vordering meer kunnen w orden
ingesteld bij de betrokken verzekeringsmaatschappijen.
De curator heeft mevrouw Jaggoe al aansprakelijk gesteld voor het tekort in
het faillissement w egens bestuurdersaansprakelijkheid. De betreffende
vordering is ingediend bij de curator in het faillissement van mevrouw G.
Jaggoe. Gelet op de toestand van de boedel zal in dat faillissement geen
uitkering beschikbaar komen.

07-04-2021
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Het faillissement van mevrouw G. Jaggoe is op 18 mei 2021 opgeheven
w egens gebrek aan baten. Voor crediteuren kw am geen enkele uitkering
beschikbaar.

05-07-2021
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De komende maanden zal het met de aansprakelijk gestelde commissaris
overeengekomen schikkingsbedrag w orden voldaan en overw eegt de curator
het volgend verslag als een eindverslag in te dienen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In onderzoek.

24-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

05-07-2021
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