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Algemene gegevens
Naam onderneming
Quadrant Zorg B.V. (hierna te noemen: ‘Quadrant Zorg’).

17-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quadrant Zorg is
opgericht op 16 november 2016. Quadrant Zorg had voorheen en volgens
opgave in het Handelsregister als vestigingsadres: Rivium Boulevard 156 2909
LK te Capelle aan den IJssel en heeft olgens opgave van de indirect
bestuurder mevrouw Landus kantoor gehouden aan de Marten Meesw eg 8 te
Rotterdam. Ten tijde van het faillissement hield Quadrant Zorg echter kantoor
aan het W ilhelminaplein 10 te Rotterdam.

Activiteiten onderneming

17-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Quadrant Zorg richt zich op het verrichten van w erkzaamheden op het gebied
van thuiszorg, in het bijzonder in het kader van de Zorgverzekeringsw et.

17-07-2020
1

Quadrant Zorg heeft na haar oprichting in 2016 eerst via “Zuster in de buurt”
in onder aanneming on-gecontracteerde zorg verleend. In 2018 is een W tziaanvraag namens Quadrant Zorg gedaan. Deze aanvraag is toegekend.
Quadrant Zorg is daarna zelf begonnen met declareren aan haar cliënten. De
cliënten w erden vervolgens door de zorgverzekeraars betaald. Na het behalen
van een HKZ-certificering zijn overeenkomsten met CZ en VGZ gesloten op
grond w aarvan gecontracteerde zorg kon w orden geleverd. Voor het overige
verleent Quadrant Zorg on-gecontracteerde zorg. Quadrant Zorg verkrijgt haar
cliënte hoofdzakelijk door doorverw ijzingen van ziekenhuizen in de regio.
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement had Quadrant Zorg 60 cliënten
in zorg. De zorg w erd met name in de regio rond Rotterdam verleend (VoornePutten, Krimpenerw aard, Capelle aan den IJssel, Nieuw erkerk aan den IJssel
en Oosterhout.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 739.666,00

€ 21.845,00

€ 210.785,00

2017

€ 112.411,00

€ 2.908,00

€ 28.244,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn thans onderw erp van onderzoek, met name de
lage marges die zijn gerealiseerd.

16-10-2020
2

De curator verricht momenteel onderzoek naar de financiële gegevens.

15-04-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
15
Toelichting
Volgens mevrouw Landus circa 15. Dit komt overeen met de opgave in het
Handelsregister.

Boedelsaldo

17-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 36.376,28

17-07-2020
1

Toelichting
(€ 28,44 aangetroffen middelen bank en € 36.572,02 van Pensioenfonds)
€ 94.644,60

16-10-2020
2

€ 101.135,53

15-01-2021
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bedragen ontvangen van debiteuren ad in
totaal € 5.169,24. Voorts is een premierestitutie van € 312,68 ontvangen en
heeft een derde een betaling ad € 1.318,49 die kort vóór datum faillissement
aan die derde w as overgemaakt, aan de boedel terugbetaald.
€ 66.198,77

15-04-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een door de rechtbank vastgesteld
voorschot op het curatorsalaris opgenomen van de boedelrekening. Tevens is
een bedrag van € 10.000 ontvangen van Famed en een uitkering uit het
stagefonds van € 10.235,23 zie voorts onder 4.1.
€ 82.693,32
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn debiteurenbetalingen ad € 26.745,79
ontvangen en zijn bankkosten afgeschreven.

Verslagperiode

07-07-2021
5

Verslagperiode
van
18-6-2020

17-07-2020
1

t/m
6-7-2020
van
8-7-2020

16-10-2020
2

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

15-01-2021
3

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

15-04-2021
4

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021

07-07-2021
5

t/m
30-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

81 uur 12 min

2

140 uur 54 min

3

76 uur 48 min

4

109 uur 18 min

5

43 uur 0 min

totaal

451 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan de voorzetting van de
activiteiten van Quadrant Zorg en het bew erkstellingen van een doorstart.
Daarnaast is tijd besteed aan inventarisatiew erkzaamheden alsmede het
voeren van besprekingen met betrokkenen.

17-07-2020
1

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan afw ikkeling van de
voortzetting en doorstart van de activiteiten, in w elke kader overleg is gevoerd
met bestuurder van de failliete vennootschap. Voorts is een aanvang gemaakt
met de nadere inventarisatie van de administratie. Daarnaast heeft de curator
in de afgelopen periode overleg gehad met de zorgverzekeraars, Famed en de
Inspectie.

16-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de voortzetting van de
debiteurenincasso. Daarnaast is contact gew eest met de (indirect) bestuurder
in verband met de afw ikkeling van de openstaande punten ten aanzien van de
zorgverzekeraars, Famed en de inspectie. Er heeft veelvuldig overleg met de
zorgverzekeraars plaatsgevonden.

15-01-2021
3

Ook is er overleg gevoerd met de gemachtigde van een betrokken
pandhouder, met ING Bank N.V. over het ten onrechte in verrekening brengen
van bedragen, en met Famed over de afw ikkeling van de rekening-courant en
het depot. Ook is het procesdossier bestudeerd ter zake een lopende
gerechtelijke procedure.
In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan overleg met de
(indirect) bestuurder en een door de curator ingeschakelde deskundige over
verschillende openstaande punten die verband houden met de afw ikkeling van
de w erkzaamheden van Quadrant Zorg vóór het faillissement en over de
boedelperiode. Voornoemde w erkzaamheden zien met name op declaratie van
de voor datum faillissement verrichte zorg. Voorts voerde de curator in dat
kader overleg met Famed. Ook is er overleg gevoerd met juristen van CZ
Zorgverzekeringen N.V., Zilveren Kruis Achmea N.V. en VGZ Zorgverzekeringen
N.V. Daarnaast is tijd besteed aan onderzoek en overleg met het Ministerie
van Volksgezondheid, W elzijn en Sport (hierna: “Ministerie”) aangaande de
zorgbonus. Ook is gesproken met het Ministerie over de voldoening van een
subsidie in het kader van het aanbieden van diverse leerplekken. Ten slotte
heeft de curator voortgang geboekt met zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft overleg met het Ministerie over de
zorgbonus plaatsgevonden. Daarnaast heeft overleg met enkele
zorgverzekeraars plaatsgevonden. Tot slot is het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond en zijn de voorlopige conclusies voorgelegd aan de indirect
bestuurder.

07-07-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van Quadrant Zorg is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Know ledge Factory Holding
B.V., w aarvan de bestuurder en enig aandeelhouder is mevrouw U.D. Landus.

17-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend met één lopende procedure tussen Quadrant Zorg en een
crediteur. De procedure is geschorst. De crediteur zal w orden verzocht opgave
van haar vordering te doen.

17-07-2020
1

Inmiddels heeft de curator de stukken ontvangen. Na bestudering en overleg
met Landus zal de curator in contact met de crediteur treden.

16-10-2020
2

De curator heeft onderzoek gedaan naar het procesdossier. Op basis van het
onderzoek naar de stukken en gesprekken met de (indirect) bestuurder is de
curator van mening dat de feiten ‘te dun’ zijn voor een eis in reconventie. De
curator zal de procedure niet overnemen.

15-01-2021
3

De curator heeft de vordering van de w ederpartij op de lijst van voorlopig
betw iste schuldeisers geplaatst.

15-04-2021
4

1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement bleek dat Quadrant Zorg niet beschikte over de voor
haar activiteiten gebruikelijke verzekeringen. De curator heeft daarop alsnog
een dekkende verzekering kunnen afsluiten.

17-07-2020
1

De verzekeringen zijn door de curator beëindigd.

16-10-2020
2

De curator ontving restituties ter zake de beëindigde verzekeringen € 312,68.

15-01-2021
3

1.4 Huur
Quadrant Zorg maakte voor haar activiteiten gebruik van kantoorruimte in de
vorm van tw ee w erkplekken aan het W ilhelminaplein 10 te Rotterdam. De
huurovereenkomst staat echter op naam van een gelieerde vennootschap. De
op de vestigingslocatie in gebruik zijnde inventaris, in de vorm van
kantoormeubilair en computers, w erden ook gehuurd. De huur van deze zaken
w ordt door middel van contractsoverneming overgenomen door de doorstarter,
w aarmee de huur van de failliete vennootschap komt te eindigen.

17-07-2020
1

Daarnaast w as nog sprake van een huurovereenkomst ter zake de
kantoorruimte in Capelle aan den IJssel (Rivium Boulevard 156). De curator
heeft de huur beëindigd.

De ruimte aan de Rivium Boulevard 156 te Capelle is inmiddels ontruimd door
de verhuurder van het daar aanw ezige meubilair. De verhuurder diende
inmiddels een (boedel)vordering in.

1.5 Oorzaak faillissement

16-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Op de dag van faillietverklaring heeft een bespreking plaatsgevonden met de
(middellijk) bestuurder van de failliete vennootschap. De bestuurder verklaarde
desgevraagd als volgt aangaande de oorzaken van het faillissement van
Quadrant Zorg.

17-07-2020
1

Volgens de (middellijk) bestuurder zouden al vrij snel na de start van de
activiteiten van Quadrant Zorg betalingsachterstanden zijn ontstaan. In deze
beginperiode w erden de bij Zuster in de Buurt ingediende facturen niet of niet
tijdig voldaan. Daarnaast w erden facturen van Quadrant Zorg door Zuster in
de Buurt betw ist.
Vervolgens is Quadrant Zorg rechtstreeks zorg aan cliënten gaan leveren.
Maar ook dit leverde liquiditeitsproblemen op. Dat w as het gevolg van het feit
dat sprake w as het leveren van zorg aan zorgvragers zonder dat tussen
Quadrant Zorg en zorgverzekeraars overeenkomsten w aren gesloten. Bij
dergelijke on-gecontracteerde zorg factureert de zorgaanbieder rechtstreeks
aan de cliënt. De cliënt declareert vervolgens de factuur bij rechtstreeks bij de
zorgverzekeraar (en laatstgenoemde maakt het verschuldigde bedrag over
aan de cliënte). Dit systeem leidde er volgens de (middellijk) bestuurder toe
dat de facturen niet dan w el veel later dan de gehanteerde betalingstermijn
w erden voldaan. De achterstanden zouden hierdoor met name zijn ontstaan
richting het pensioenfonds en de belastingdienst.
Uiteindelijk is Quadrant erin geslaagd om voor 2020 zorgcontracten met een
tw eetal zorgverzekeraars af te sluiten (CZ en VGZ). Hierdoor is het
debiteurenrisico afgenomen, maar het bleek niet langer haalbaar om de
opgebouw de achterstanden aan crediteuren in te lopen. Het faillissement van
Quadrant Zorg is uitgesproken op aanvraag van het pensioenfonds.
In de komende periode zal de curator een aanvang maken met zijn eigen
onderzoek naar de oorzaken het faillissement.

De curator heeft een aanvang genomen met het onderzoek naar de
opgegeven oorzaken van het faillissement.

16-10-2020
2

De curator verw acht het onderzoek naar de opgegeven oorzaken in de
komende verslagperiode af te ronden. Uit eerste onderzoek volgt w el dat de
gefailleerde vennootschap eigenlijk van meet af aan te kampen had met
betalingsachterstanden.

15-01-2021
3

De curator heeft zich nog geen duidelijk beeld kunnen vormen van de rol van
het gevoerde beleid bij het faillissement van Quadrant. De curator vermoedt
dat de problemen met uitbetalingen van declaraties bij verschillende (typen)
debiteuren (ook) een rol hebben gespeeld bij het uiteindelijke faillissement van
Quadrant. Ook lijkt het erop dat sprake w as van een onbalans in de
verhouding tussen het aantal zorgmedew erkers en cliënten (teveel
zorgmedew erkers in verhouding tot het aantal cliënten) De curator neemt in de
komende periode een voorlopig standpunt in.

15-04-2021
4

De curator heeft zijn voorlopige conclusie op dit punt inmiddels aan de
indirect bestuurder voorgelegd.

07-07-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16

17-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
16

17-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-6-2020

16

totaal

16

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren van vorderingen die krachtens de Loongarantieregeling niet
door UW V w orden overgenomen. Daarnaast inventariseert de curator of er nog
zaken w elke eigendom zijn van Quadrant Zorg door medew erkers onder zich
w orden gehouden.

17-07-2020
1

Het lijkt erop dat een voormalig medew erker eigendommen van Quadrant Zorg
nog niet heeft ingeleverd. De oud medew erker is inmiddels aangeschreven. De
curator is in afw achting van eventuele vorderingen die krachtens de
Loongarantieregeling niet door UW V w orden overgenomen.

16-10-2020
2

Daarnaast w as sprake van een vlak voor datum faillissement gegeven ontslag
op staande voet aan een medew erker. Na overleg met de bestuurder en
bestudering van de feiten die ten grondslag lagen aan het ontslag, is besloten
het ontslag in te trekken. De medew erker maakt aldus aanspraak op de
Loongarantieregeling.
UW V heeft inmiddels haar loonvordering ingediend, verw ezen w ordt in dezen
naar onderdeel 8.3 van dit verslag.

15-01-2021
3

Door de curator is in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar en
vervolgens in overleg getreden met het Ministerie ter zake de uitbetaling van
de ‘zorgbonus’, kort gezegd een bonus voor zorgmedew erkers die een
uitzonderlijke prestatie leverden in de strijd tegen COVID-19. De curator heeft
in dat kader onder andere besprekingen gevoerd met de (indirect) bestuurder
en met het Ministerie. De curator heeft een voorstel gedaan aan het Ministerie
op basis w aarvan tot uitbetaling van de zorgbonus over zou kunnen w orden
gegaan aan een deel van de voormalig medew erkers van Quadrant die
daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Als met het Ministerie tot een
voorw aardelijke overeenstemming kan w orden gekomen, zal de curator deze
voorw aarden en afspraken ter zake de zorgbonus nog ter goedkeuring
voorleggen aan de rechter-commissaris.

15-04-2021
4

De communicatie met het Ministerie ter zake de zorgbonus verloopt
moeizaam. Na diverse verzoeken heeft het Ministerie te kennen gegeven
onder w elke voorw aarden uitbetaling van de zorgbonus kan plaatsvinden.
Deze voorw aarden w ijken af van de eerder door het Ministerie in
vergelijkbare gevallen gestelde voorw aarden. In reactie hierop heeft de
curator het Ministerie direct verzocht om aan te geven w aarom de
voorw aarden in vergelijkbare gevallen afw ijken. Tot op heden is hierop geen
reactie ontvangen. De curator rappelleerde recentelijk w ederom het
Ministerie.

07-07-2021
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet aangetroffen.

17-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

17-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliete vennootschap had een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen in
eigendom. De in gebruik zijnde bedrijfsmiddelen w erden grotendeels gehuurd.
Met de doorstarter is een koopprijs van € 500,00 overeengekomen voor de
overname van de bedrijfsmiddelen en voorraad.

17-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

17-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Anders dan de beoordeling van de positie van de bew eerdelijk pandhouder en
de fiscus, resteren geen w erkzaamheden.

17-07-2020
1

Daarnaast dient een onderverdeling te w orden aangebracht in de koopsom
voor de bedrijfsmiddelen (tussen inventaris en voorraad).
De curator meent dat het merendeel van de opbrengst van de bedrijfsmiddelen
ziet op inventaris; de failliete vennootschap hield anders dan
beschermingsmiddelen voor medew erkers geen voorraad aan.

16-10-2020
2

De curator heeft zorggedragen voor afdracht van een bedrag van € 439,50
aan de pandhouder New 10 B.V. Voornoemd bedrag ziet op de verkregen
koopsom voor de voorraad, verminderd met de boedelbijdrage.

15-01-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een beperkte voorraad beschermingsmiddelen aangetroffen.
Met de doorstarter is een koopprijs van € 500,00 overeengekomen voor de
overname van de bedrijfsmiddelen en voorraad (zie hierboven).

17-07-2020
1

Quadrant Zorg had het nodige onderhanden w erk. Deze w erkzaamheden zijn
afgerond en w orden gedeclareerd in het kader van de voortzetting van de
activiteiten van Quadrant Zorg (zie onder 6).
Voor declaratie van de na datum faillissement verrichte zorg w as het
noodzakelijk dat de bestede uren in een portal w erden geüpload. In de
afgelopen periode is de nodige tijd besteed aan discussie met het bedrijf
achter de portal om tot heractivering over te gaan. Uiteindelijk is medew erking
aan heractivatie verleend. Hierna zijn de uren in het portal geladen.

15-01-2021
3

Ten aanzien van de declaraties van ongecontracteerde zorg heeft overleg
plaatsgevonden met de individuele cliënten. De cliënten hebben de declaraties
ingediend bij de desbetreffende zorgverzekeraar echter blijkt in een aantal
gevallen het zorgdossier incompleet te zijn. Nu de meeste cliënten verzekerd
zijn bij Zilveren Kruis N.V. heeft de curator contact gezocht met Zilveren Kruis
N.V. en overleg gevoerd over onder meer completering van de dossiers.
Zilveren Kruis N.V. heeft een en ander inmiddels in onderzoek.
In de afgelopen periode is het onderhanden w erk voor w at betreft
gecontracteerde zorg ingediend via de daarvoor bestemde portal. Na overleg
met CZ Zorgverzekeringen N.V. respectievelijk VGZ Zorgverzekeringen N.V.
heeft uitkering over de verleende zorg in de boedelperiode plaatsgevonden.
Ter zake de ongecontracteerde zorg heeft nadere afstemming met de
betreffende zorgverzekeraar plaatsgevonden over de w ijze van indiening en
uitbetaling van de declaraties voor de betreffende w erkzaamheden. In een
aantal dossiers lijken de zorgplannen c.q indicaties niet op orde te zijn. De
curator verw acht dit punt in de komende periode te kunnen afronden.

15-04-2021
4

Zilveren Kruis N.V. stelt zich op het standpunt dat als gevolg van het
ontbreken van indicaties geen uitbetaling mogelijk is.

07-07-2021
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Beoordeling van de positie van de bew eerdelijk pandhouder en de fiscus.
Daarnaast zal het onder handen w erk w orden uit-gedeclareerd.

17-07-2020
1

De curator heeft het onderhanden w erk uit-gedeclareerd. Daarnaast is de
curator in overleg met de zorgverzekeraars getreden over incasso van de
vorderingen over de boedelperiode. De curator verw acht voorts in de komende
periode duidelijkheid over de positie van de pandhouder (zie onder 5).

16-10-2020
2

In de komende periode zullen de incasso activiteiten voort w orden gezet.
Voorts zal nader overleg met de betrokken zorgverzekeraars plaatsvinden.

15-01-2021
3

De curator verw acht de w erkzaamheden ter zake het onderhanden w erk in de
komende periode te hebben afgerond.

15-04-2021
4

Voorts doet de curator thans onderzoek naar de constructie w aarbij Quadrant
Zorg in onderaanneming zorg verleende aan cliënten met een W et Langdurige
Zorg indicatie.
Geen opmerkingen.

07-07-2021
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.

17-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

17-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens haar administratie had Quadrant Zorg op datum faillissement voor een
bedrag van € 257.365,60 aan debiteuren. Dit betreft voornamelijk, voor een
bedrag van € 222.625,87 mogelijk dubieuze debiteuren van ouder dan 90
dagen. Het restant ziet hoofdzakelijk op één partij, w aar Quadrant Zorg
volgens haar administratie nog een bedrag van € 33.180,97 te vorderen heeft.
De curator staat met die partij in contact.

17-07-2020
1

De curator is in de afgelopen periode overgegaan tot nadere inventarisatie van
de debiteurenportefeuille van de failliete vennootschap, nu de aanvankelijk
aan de curator aangereikte informatie geen duidelijk beeld schetste van de

16-10-2020
2

daadw erkelijke situatie. De curator heeft in dat kader overleg gevoerd met de
bestuurder van de failliete vennootschap. Het is de curator in ieder geval
gebleken dat de recente vordering van EUR 33.180.97 op één partij reeds lijkt
te zijn voldaan.
In de afgelopen verslagperiode zijn de navolgende debiteuren geïncasseerd:
Boedeldebiteuren (facturatie onderhanden w erk) € 3.286,44
Pré-faillissementsdebiteuren € 1.882,80

15-01-2021
3

In totaal zijn de navolgende bedragen geïncasseerd:
Boedeldebiteuren (facturatie onderhanden w erk) € 8.811,19
Pré-faillissementsdebiteuren € 30.084,45
De curator constateerde dat in de administratie een post voor een bedrag van
€ 222.625,87 aan dubieuze debiteuren op is genomen. De curator zet de
incasso in de komende verslagperiode voort.
Daarnaast speelt met Famed de volgende discussie. De gefailleerde
vennootschap verkocht en leverde een deel van de vorderingen op cliënten
(hoofdzakelijk in het kader van de ongecontracteerde zorg) aan Famed. Famed
voldeed vervolgens een koopsom voor de overgenomen vordering aan
Quadrant Zorg B.V. Daarnaast w erd een deel van de door Famed
verschuldigde koopsom op een depot door Famed geplaatst.
De curator heeft inmiddels een aantal keer verzocht om vrijgave van het depot.
Recentelijk ontving de curator een afrekening van Famed. Daaruit volgt dat na
datum faillissement Famed een aantal oninbare vorderingen door middel van
retro-cessie terug zou hebben geleverd. De curator heeft op dit punt inmiddels
zijn visie aan Famed uiteengezet met het verzoek om een reactie.
Voorts is het de curator gebleken dat één zorgverzekeraar, DSW , alle
declaraties van Quadrant Zorg B.V., die dateren van vóór faillissement, heeft
afgekeurd. Quadrant Zorg B.V. zou niet aan de door DSW gestelde
voorw aarden voor de te leveren zorg hebben voldaan. De curator voert op dit
punt overleg met de (indirect) bestuurder en doet onderzoek in de
administratie.
Het is de curator daarnaast gebleken dat een deel van de door Quadrant Zorg
B.V. geleverde ongecontracteerde zorg w erd overgedragen aan, althans
uitgevoerd voor, een derde, die vervolgens voor de door Quadrant Zorg B.V.
geleverde zorg een vergoeding aan Quadrant Zorg B.V. voldeed. De curator
heeft een afrekening van deze derde partij ontvangen en gaat, in overleg met
de (indirect) bestuurder, de juistheid van de afrekening na.
In totaal zijn de navolgende bedragen geïncasseerd:
Boedeldebiteuren (facturatie onderhanden w erk) € 9.001,87
Pré-faillissementsdebiteuren € 50.319,70

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 10.000 ontvangen van
Famed, terzake van de vrijgave van een in depot gehouden deel van de
koopsom van de vorderingen die vóór datum faillissement van Quadrant Zorg
B.V. w aren gekocht door Famed. De curator is nog in overleg met Famed ter
zake de uitbetaling van het resterende saldo.
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de afw ijzing van de declaraties
door DSW . De curator ziet vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten om
over te gaan tot verdere incasso. De curator heeft voorts nader onderzoek

15-04-2021
4

gedaan naar de juistheid van de verkregen afrekening van een derde voor w ie
Quadrant Zorg voor haar ongecontracteerde zorg had overgedragen. De
curator heeft vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten om te tw ijfelen aan
de juistheid van die afrekening. De curator merkt ter zake de voornoemde
tw ee punten op dat hij de (indirect) bestuurder om nadere opheldering heeft
gevraagd, maar die vooralsnog niet heeft verkregen.
Tot slot is gesproken met het Ministerie over de voldoening van een subsidie in
het kader van het aanbieden van diverse leerplekken. Uit hoofde van deze
subsidie is een bedrag van € 10.235,23 ontvangen uit het stagefonds.
In totaal zijn de navolgende bedragen geïncasseerd:
Boedeldebiteuren (facturatie onderhanden w erk) € 19.001,87
Pré-faillissementsdebiteuren € 56.569,81

07-07-2021
5

Recentelijk heeft de curator nog gecorrespondeerd met VGZ
Zorgverzekeringen N.V. Laatstgenoemde zal op korte termijn een bedrag van
€ 1.991,72 aan de boedel voldoen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende periode zal de curator de verschillende debiteurenposten
onderzoeken op inbaarheid zodat tot een realistische portefeuille kan w orden
gekomen. Voorts zet de curator zijn overleg met voornoemde debiteur voort.

17-07-2020
1

In de komende periode w il de curator tot een afronding komen van de
inventarisatie van de debiteurenportefeuille van Quadrant Zorg. De curator
verw acht voorts in de komende periode duidelijkheid over de positie van de
pandhouder (zie onder 5).

16-10-2020
2

De inventarisatie van de debiteurenportefeuille is inmiddels afgerond, evenals
het declareren van in de boedelperiode verrichte zorg. De komende periode is
gericht op verdere incasso.

15-01-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. Ook in de
komende verslagperiode zal de incasso w orden voortgezet.

15-04-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. In de
komende periode zal de curator streven naar afronding van dit onderdeel. De
curator zal zich met name richten op de dossiers van cliënten w aarbij de
indicatie ontbreekt.

07-07-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Banken dienden vooralsnog geen vordering in; de bankrekeningen van
Quadrant Zorg vertoonden per saldo een bescheiden creditstand.
W el meldde een aan ABN AMRO Bank N.V. gelieerde partij, New 10 B.V. zich als
leningverstrekker, met een in hoofdsom te vorderen bedrag van € 65.824,19.

17-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen periode heeft de curator gecorrespondeerd met ING Bank N.V.
over ten onrechte in verrekening gebrachte bedragen. ING Bank N.V. heeft na
datum faillissement afgeschreven bedragen van de rekeningen van Quadrant
Zorg B.V. in verrekening gebracht met na datum faillissement ontvangen
creditbedragen. Aanvankelijk w eigerde ING Bank N.V. over te gaan tot betaling
van alle ontvangen creditbedragen. Na uitvoerige correspondentie heeft ING
Bank N.V. het volledige creditsaldo aan de boedel afgedragen.

15-01-2021
3

5.2 Leasecontracten
Quadrant Zorg maakte gebruik van operationele lease ter zake haar meubilair
en computers en ter zake de lease van door zorgverleners voor de activiteiten
van Quadrant Zorg gebruikte auto’s. Deze leaseovereenkomst zullen in
beginsel w aar mogelijk w orden voortgezet door de doorstartende partij (zie
onder 6).

17-07-2020
1

De indirect bestuurder heeft in de eerste periode w aarin de curator de
w erkzaamheden heeft voorgezet, in privé zorggedragen voor betaling van het
voortgezet gebruik van enkele leasevoertuigen. De curator heeft de
voorgeschoten kosten inmiddels vergoed.

15-01-2021
3

De overige leaseovereenkomsten zijn, voor zover aan de curator bekend,
beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden
New 10 B.V. heeft aangegeven een pandrecht te hebben op zaken en
vorderingen van Quadrant Zorg. De curator is nog in afw achting van de
onderliggende documentatie.

17-07-2020
1

New 10 B.V. is vooralsnog niet overgegaan tot het aanleveren van
onderliggende documentatie. De curator stelde New 10 B.V. een termijn ex
artikel 58 Fw , die in de komende periode verstrijkt, tenzij New 10 B.V. met
succes zou verzoeken om verlening. De curator verw acht aldus in de komende
periode duidelijkheid over de positie van de bew eerdelijk pandhouder.

16-10-2020
2

Daarnaast loopt er nog een discussie met ING Bank N.V. over ten onrechte
uitgevoerde debiteringen na datum faillissement. De curator neemt het
standpunt in dat de debiteringen in strijd met artikel 23 Fw zijn.
New 10 B.V. heeft de gestelde termijn ex artikel 58 Fw ongebruikt laten
verstrijken. Daarnaast heeft New 10 B.V. niet om verlenging van de termijn
verzocht. De curator is tot opeising overgegaan en tot incasso van de prefaillissementsvorderingen.

15-01-2021
3

Op dit punt hebben zich in de afgelopen periode geen ontw ikkelingen
voorgedaan.

15-04-2021
4

Dit punt is afgew ikkeld.

07-07-2021
5

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

17-07-2020
1

Uit de recentelijk door de gemachtigde van New 10 B.V. overgelegde stukken
volgt dat sprake is van een pandrecht aan de zijde van New 10 B.V. In dat
verband is de curator ook overgegaan tot afdracht van de verkregen
verkoopopbrengst ter zake de verkochte voorraad.

15-01-2021
3

Als gevolg van het verstrijken van de door de curator gestelde termijn, heeft
New 10 B.V. haar bijzondere positie als pandhouder ter zake prefaillissementsdebiteuren verloren. De curator is derhalve bevoegd om de
vorderingen op pre-faillissementsdebiteuren te incasseren. De opbrengst van
de debiteurenincasso vloeit in de boedel. New 10 B.V. behoudt haar
voorrangsrecht echter, dient zij haar vordering ter verificatie bij de curator aan
te melden en draagt zij bij aan de algemene faillissementskosten.
Op dit punt hebben zich in de afgelopen periode geen ontw ikkelingen
voorgedaan.

15-04-2021
4

Dit punt is afgew ikkeld.

07-07-2021
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet ingeroepen.

17-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet ingeroepen.

17-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet ingeroepen.

17-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende periode verw acht de curator de onderliggende stukken van
New 10 B.V. te ontvangen, zodat de curator haar aanspraak op pandrechten
op de zaken en vorderingen van Quadrant Zorg kan beoordelen en, in
voorkomend geval, de positie van New 10 B.V. kan afw ikkelen.

17-07-2020
1

Dit onderdeel is voor nu afgerond.

15-01-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie is na het uitgesproken faillissement voortgezet, mede om de
continuïteit in de zorgverlening niet in gevaar te brengen. Er vond periodiek
overleg plaats met de zorgverzekeraars en de Inspectie van Gezondheidszorg
en Jeugd. Daarnaast heeft de curator de cliënten op de hoogte gesteld van het
faillissement alsmede van de doorstart. De activiteiten zijn per 15 juli 2020
voortgezet door de overnemende partij en derhalve door de boedel gestaakt.

17-07-2020
1

In de komende verslagperiode verw acht de curator tot een afw ikkeling te
komen ter zake de incasso van omzet over de boedelperiode. Daarna zal door
de curator de eindbalans w orden opgemaakt.

15-04-2021
4

De kosten w elke verband houden met de voortzetting van de exploitatie
bedragen een bedrag van circa € 4.500,-- (€ 6.000,-- minus de teruggave van
een borg ter zake de huur van de voertuigen ad. € 1.500,--). Daar staat
tegenover dat de boedel een bedrag van circa € 19.000,-- aan facturen over
de boedelperiode heeft verzonden (en geïncasseerd).

07-07-2021
5

6.2 Financiële verslaglegging
Op basis van informatie uit de administratie is de verw achting dat de eerste
drie w eken met een bedrag van circa € 6.600,00 aan kosten rekening moet
w orden gehouden en met een bedrag van circa € 17.750,00 aan omzet. Er is
daarbij geen rekening gehouden met huur- en personeelslasten.

17-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de laatste facturen over de periode dat de
activiteiten zijn voortgezet verkregen en voldaan.

15-01-2021
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De zorgverlening is na het faillissement gecontinueerd. Er is machtiging
verleend door de rechter-commissaris, w elke machtiging inmiddels is geëindigd.
De activiteiten zijn inmiddels overdragen en door de boedel gestaakt. In de
komende periode zal de financiële verslaglegging van de voortgezette
activiteiten w orden opgemaakt.

17-07-2020
1

De curator heeft inmiddels de kosten die verband hielden met de voorzetting
van de activiteiten in beeld en afgerekend. Uiteindelijk heeft de curator een
bedrag van circa € 5.000, -- inclusief btw aan leveranciers over de
boedelperiode voldaan. De curator heeft voorts een nadere inventarisatie
gemaakt van de gedurende de voortzetting gerealiseerde omzet, w elke omzet
inmiddels deels is ontvangen op en via de bankrekening van Quadrant Zorg.

16-10-2020
2

In de komende verslagperiode richt de curator zich op verdere incasso van de
boedeldebiteuren.

15-01-2021
3

In de komende verslagperiode w ordt de incasso van de boedeldebiteuren
voortgezet.

15-04-2021
4

In de komende verslagperiode w orden de incassow erkzaamheden afgerond.

07-07-2021
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een overeenkomst gesloten met Quadrant Personeelshuis
B.V., w elke partij de activiteiten van Quadrant Zorg per 15 juli 2020 heeft
overgenomen. Quadrant Personeelshuis B.V. is een onderneming van Landus.

17-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Bij de curator hebben verschillende partijen zich geïnteresseerd getoond in
overname van de activiteiten van Quadrant Zorg. Daarnaast heeft de curator
een aantal partijen benaderd met de vraag of er interesse bestond in
overname van de activiteiten. Er hebben uiteindelijk 3 partijen een bieding
uitgebracht, w aarbij één partij als voorw aarde stelde dat overeenkomsten met
zorgverzekeraars konden w orden gesloten. Deze partij bood een
bodembedrag en gaf een bandbreedte van een mogelijke koopsom aan. Deze
partij gaf daarna te kennen dat het niet mogelijk bleek om (binnen afzienbare
tijd) met zorgverzekeraars te contracteren.
Uiteindelijk w as de bestuurder van Quadrant Zorg, Landus, bereid om een
bedrag van € 27.500,00 te voldoen. Quadrant Personeelshuis B.V. (een nieuw
door Landus opgerichte vennootschap) deed hiermee beste bieding.
Daarnaast w as Quadrant personeelshuis B.V. bereid om een groot aantal
medew erkers een dienstverband aan te bieden. De rechter-commissaris heeft
toestemming gehecht aan de transactie met Quadrant Personeelshuis B.V. Ook
overige partijen zijn geïnformeerd.

6.6 Opbrengst

17-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Aan vergoeding voor de goodw ill verbonden aan de onderneming is een
bedrag van € 27.000,00 overeengekomen, w aarvan een bedrag van €
24.500,00 reeds is voldaan. Het restant van € 2.500,00 zal uiterlijk 1
september 2020 door Quadrant Personeelshuis B.V. w orden voldaan. Als
zekerheid voor de restantbetaling ontving de curator een pandrecht, eerste in
rang op vorderingen op derden (debiteuren).

17-07-2020
1

Voorts is een bedrag van € 500,00 voldaan ter zake een beperkte hoeveelheid
bedrijfsmiddelen en voorraad.

Toelichting
In de afgelopen periode is het restantbedrag van € 2.500,00 ontvangen.

16-10-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

17-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er heeft intensief overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen teneinde de
gevolgen van het faillissement op de zorgverlening zo beperkt mogelijk te
doen zijn. Met de overdracht van de activiteiten aan Quadrant Zorg B.V. zullen
de w erkzaamheden van de boedel zich nog voornamelijk op de afw ikkeling
daarvan richten.

17-07-2020
1

In de afgelopen periode zijn de overleggen met de doorstarter in het kader
van de overdracht van de activiteiten vooralsnog afgerond.

16-10-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft de nodige administratie bij de curator aangeleverd. De
curator zal in de komende periode de aangeleverde administratie nader
inventariseren.

17-07-2020
1

De curator heeft de digitale data laten veiligstellen.
De curator laat de veiliggestelde digitale data doorzoekbaar maken, w aarna hij
de administratie aan een nader onderzoek kan onderw erpen.

16-10-2020
2

De curator heeft de administratie inmiddels in onderzoek.

15-01-2021
3

De curator heeft zijn onderzoek niet afgerond, maar heeft w el vastgesteld dat
bepaalde informatie met betrekking tot het factureren en incasseren van vóór
het faillissement uitgevoerde w erkzaamheden niet eenvoudig is gebleken,
onder andere omdat de administratie van de failliete vennootschap op dat
punt niet altijd eenduidig is gebleken.

15-04-2021
4

Voorts zal de curator in de komende periode nader onderzoek doen naar de
geldstromen binnen de groep vennootschappen w aar Quadrant toe behoort,
alsmede het bestuur en aandeelhouder, de indirect bestuurder aandeelhouder
en een zustervennootschap.
De curator betrekt dit bij zijn voorlopige oordeel aangaande de gevoerde
boekhouding, w elk voorlopig oordeel hij verw acht in de komende periode aan
de bestuurder te kunnen voorleggen.
Verw ezen w ordt in dezen naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

07-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 5 maart 2019 (en dus te laat).
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 20 augustus 2019.

17-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

17-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens opgave van het handelsregister is het geplaatste kapitaal ad €
100,00 niet gestort.

17-07-2020
1

De aandeelhouder is verzocht om aan haar verplichtingen uit hoofde van de
stortingsplicht te voldoen.

15-01-2021
3

De aandeelhouder heeft nog niet aan het verzoek van de curator voldaan.

15-04-2021
4

De aandeelhouder heeft nog niet aan het verzoek van de curator voldaan. De
curator rappelleert de aandeelhouder opnieuw .

07-07-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende periode w ordt de door de curator veiligstelde administratie
doorzoekbaar gemaakt en zal de curator die administratie aan een onderzoek
onderw erpen.

Toelichting
Momenteel w ordt de ingenomen administratie onderw orpen aan onderzoek.

Toelichting
De curator is doende met het formuleren van zijn bevindingen en zet het
onderzoek in de komende verslagperiode voort.

Toelichting
De curator heeft zijn bevindingen aan de middellijk bestuurder voorgelegd en
deze in de gelegenheid gesteld te reageren op de uitkomsten van het
onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

16-10-2020
2

15-01-2021
3

15-04-2021
4

07-07-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Ja

17-07-2020
1

Toelichting
De curator is uit onderzoek gebleken dat de aanvrager van het faillissement,
Stichting Pensioenfonds Zorg en W elzijn lopende de faillissementsaanvraag in
ieder geval een bedrag van € 36.572,02 van Quadrant Zorg B.V. heeft
ontvangen. Uiteindelijk persisteerde het Pensioenfonds Zorg en W elzijn bij de
mondelinge behandeling van de aanvraag.
Direct na het uitgesproken faillissement heeft de curator contact gezocht met
de advocaat van de aanvrager. De curator vernietigde de betalingen op grond
van de faillissementspauliana. De curator ontving inmiddels het bedrag van €
36.572,02.
Thans loopt nog een dergelijke discussie met tw ee andere aanvragers van het
faillissement van Quadrant Zorg. Dit faillissementsverzoek w as aanhangig ten
tijde van de uitspraak op het verzoek van Stichting Pensioenfonds Zorg en
W elzijn.

Toelichting
In de afgelopen periode heeft de curator de discussie met tw ee andere
aanvragers van het faillissement voortgezet. De curator is voornemens in de
komende periode tot een afronding van de discussie met deze partijen te
komen.
Ja

16-10-2020
2

15-01-2021
3

Toelichting
De discussie met de tw ee andere aanvragers is in de afgelopen verslagperiode
voortgezet. Dat heeft er in één geval toe geleid dat inmiddels terugbetaling
van een bedrag € 1.318,49 plaatsvond. Ten aanzien van de overige aanvrager
overw eegt de curator nadere stappen.
Ja

15-04-2021
4

Toelichting
De andere aanvrager heeft zich op het standpunt gesteld betalingsonmachtig
te zijn. De curator tracht te komen tot een regeling maar zal bij uitblijven
daarvan genoodzaakt zijn maatregelen te treffen.

Toelichting
De curator is gebleken dat lopende de faillissementsaanvraag bedragen aan
de bestuurder zijn overgemaakt. Daarnaast zijn er in die periode ook
bedragen van de bestuurder aan Quadrant Zorg overgemaakt. De curator
heeft de bedragen in kaart gebracht en op dit punt nadere vragen aan de
indirect bestuurder gesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

07-07-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie van de ingenomen administratie. Opvolgen van de ex art. 47 Fw
teruggevorderde bedragen.

17-07-2020
1

In de komende periode laat de curator de veiliggestelde administratie
doorzoekbaar maken, w aarna hij zal aanvangen met zijn verdere
rechtmatigheidsonderzoek. Voorts zal de curator in de komende periode zijn
discussie met tw ee aanvragers van het faillissement en van w ie hij
terugbetaling van in dat kader overgeboekte bedragen vordert, w illen
afronden.

16-10-2020
2

In de komende periode zal het zw aartepunt bij de afw ikkeling liggen bij het
voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken.

15-01-2021
3

In de komende verslagperiode zet de curator de rechtmatigheidsonderzoeken
voort, in w elke kader hij verw acht tot een voorlopig oordeel ter zake de
boekhouding van de failliete vennootschap te komen.

15-04-2021
4

In de komende verslagperiode zal de curator de reactie van de bestuurder
afw achten.

07-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zal sprake zijn van vorderingen die betrekking hebben op de kosten
verbonden aan de voortgezette dienstverlening (ICT, lease, etc.). Van die
kosten is een inschatting gemaakt op basis van de uit de administratie
aangetroffen informatie. Facturen zijn echter nog niet ontvangen en betaling
heeft nog niet plaatsgevonden. W el zijn de verzekeringspremies door het
kantoor van de curator voorgeschoten. Deze w orden te zijner tijd aan de
boedel doorbelast.

17-07-2020
1

€ 6.019,41

16-10-2020
2

€ 76.652,51

15-01-2021
3

Toelichting
UW V heeft recent haar boedelvordering ad in totaal € 69.588,41 ingediend.
€ 77.433,44
Toelichting
UW V heeft recent een aanvullende vordering ingediend, zodat de totale
boedelvordering van UW V € 70.369,34 bedraagt.
Huur Rivium Boulevard: € 7.064,10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-04-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 357.405,00

17-07-2020
1

€ 396.475,00

16-10-2020
2

Toelichting
Het lijkt erop dat de fiscus al zeer geruime tijd voorafgaand aan het
faillissement niet meer is voldaan.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 76.855,49

15-01-2021
3

Toelichting
UW V heeft een vordering ingediend die als volgt kan w orden gespecificeerd:
€ 64.022,80 ex art 3:288 sub e BW
€ 12.832,69 ex art 66 ld 3 W W
€ 78.232,35

15-04-2021
4

Toelichting
UW V heeft recent een aanvullende vordering ingediend. De totale preferente
vordering is als volgt:
€ 65.175,28 ex art 3:288 sub e BW
€ 13.057,07 ex art 66 ld 3 W W

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 14.561,07

17-07-2020
1

€ 43.345,18

16-10-2020
2

€ 49.077,83

15-01-2021
3

Toelichting
De aanvragers van het faillissement hebben vorderingen ingediend terzake
van de aanvraag van het faillissement ad € 485,80. Daarnaast hebben diverse
w erknemers vorderingen ingediend terzake van achterstallig salaris e.d.
Slechts ingeval het tot een uitkering komt zal w orden onderzocht in hoeverre
deze vorderingen reeds zijn voldaan onder de loongarantieregeling van het
UW V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

17-07-2020
1

40

16-10-2020
2

41

15-01-2021
3

48

07-07-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 115.464,43

17-07-2020
1

€ 257.584,90

16-10-2020
2

€ 582.563,13

15-01-2021
3

€ 626.050,91

07-07-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niets over te zeggen.

17-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven.

17-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het verw erken van
ingediende vorderingen.

15-01-2021
3

Verw erken ingediende vorderingen.

07-07-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op datum faillissement w as sprake van een procedure tussen Quadrant Zorg
en een crediteur.

17-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Incasso

17-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Conclusie van antw oord aan de zijde van Quadrant Zorg.

17-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De crediteur dient haar vordering kenbaar te maken.

17-07-2020
1

De curator treedt in overleg met de bestuurder over de verdere voortgang van
de kw estie. De bestuurder meent een tegenvordering te hebben. De curator
doet thans onderzoek naar dat standpunt.

16-10-2020
2

De curator heeft besloten op dit punt geen verdere actie te ondernemen.

15-01-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De aandacht is eerst (vrijw el) geheel gericht op continuïteit van de
dienstverlening en de overdracht van de activiteiten. Inmiddels is deze fase
afgerond en zal in de komende periode w orden afgehandeld. In de komende
periode volgt voorts inventarisatie van reeds verkregen en nog te verkrijgen
informatie.

17-07-2020
1

In de komende periode zal de curator zich enerzijds richten op het nader
vaststellen van de debiteurenportefeuille in dit faillissement, alsmede de
positie van de gepretendeerd pandhouder w illen vaststellen. Voorts heeft de
curator in de komende periode de beschikking over de doorzoekbaar gemaakte
administratie van Quadrant Zorg, in w elk kader hij in de komende periode een
aanvang zal maken zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

16-10-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator de incasso van de debiteuren
voortzetten. In dat kader streeft de curator ernaar (in overleg met de
(indirect) bestuurder) tot afronding te komen van de openstaande kw esties
met betrekking tot de zorgverzekeraars en Famed. Voorts zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

15-01-2021
3

In de komende verslagperiode zal de curator de incasso van de debiteuren
voortzetten. In dat kader streeft de curator ernaar (in overleg met de
(indirect) bestuurder) tot afronding te komen van de openstaande kw esties
met betrekking tot de zorgverzekeraars en Famed. De curator streeft tevens
naar afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. In de komende
verslagperiode zal de curator voorts zijn bevindingen bespreken met de
indirect bestuurder.

15-04-2021
4

In de komende verslagperiode zal de curator de incasso van de debiteuren
voortzetten. In dat kader streeft de curator ernaar (in overleg met de
(indirect) bestuurder) tot afronding te komen van de openstaande kw esties
met betrekking tot de zorgverzekeraars. De curator verw acht in de komende
verslagperiode reactie te ontvangen van de middellijk bestuurder ten aanzien
van de voorlopige bevindingen.

07-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn die met de afw ikkeling gemoeid zal zijn valt in dit stadium nog
niets te melden.

17-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

07-07-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

