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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dijkgroep B.V.

26-11-2021
1

Gegevens onderneming
Dijkgroep B.V. ("Dijkgroep") tevens handelend onder de naam zorgvoorelkaar,
Dijkgroep W oonzorg en Dijkgroep W oonzorg Maassluis
Dit faillissement is gelijktijdig uitgesproken met het faillissement van Dijkgroep
W oonzorg B.V. ("W oonzorg"). De curator verw ijst tevens naar het
faillissementsverslag inzake het faillissement van Dijkgroep W oonzorg B.V.

Activiteiten onderneming

26-11-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel: Sociale w erkvoorziening, w inkels in
tw eedehands goederen (geen kleding), ondersteuning en begeleiding van
gehandicapten en huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten.

26-11-2021
1

Dijkgroep is een open zorginstelling. Zij biedt diensten aan op het gebied van
begeleid en beschermd w onen aan cliënten met een verstandelijke beperking
en bieden daarnaast dagbesteding aan voor cliënten met een verstandelijke
beperking. Dijkgroep biedt deze diensten aan ingevolge de W et Langdurige
Zorg ("W LZ") en de W et Maatschappelijke Ondersteuning ("W MO"). De W LZ
w ordt uitgevoerd door tussenkomst van zogenoemde zorgkantoren. De W MO
w ordt uitgevoerd door tussenkomst van gemeentes. De cliënten zijn formeel
gehouden de verleende prestaties te betalen, maar aangezien zij deze zorg
bekostigen via persoonsgebonden budgetten (PGBs), betalen de facto de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de zorgverzekeraars de verleende zorg.
De w oonzorgactiviteiten vallen onder de W LZ en W MO. In beide gevallen gaat
het om cliënten die niet meer zelfstandig kunnen w onen vanw ege psychische
en/of psychosociale problematiek. De dagbestedingsactiviteiten, bestaande uit
een tw eedehandsw inkel, activiteitenruimte en fietsenmaker vallen uitsluitend
onder de W MO. Vanw ege de overheidsmaatregelen als gevolg van de Covid19-pandemie zijn de dagbestedingsactiviteiten nagenoeg volledig afgebouw d.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 402.518,00

€ 19.199,00

€ 117.276,00

2020

€ 752.097,00

€ 0,00

€ 689.234,70

2021

€ 856.234,00

€ -343.308,46

€ 1.274.937,50

Toelichting financiële gegevens
De stukken over 2020 en 2021 betreffen concept stukken en zijn nog niet door
de boekhouder vastgesteld. Het resultaat is niet vastgesteld over 2020 en
daarom niet opgenomen.

26-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

Boedelsaldo

26-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 30.267,09

25-02-2022
2

€ 30.367,92

24-05-2022
3

€ 42.794,21

24-08-2022
4

€ 64.213,66

24-11-2022
5

Verslagperiode
van

26-11-2021
1

26-10-2021
t/m
20-11-2021
van

25-02-2022
2

21-11-2021
t/m
20-2-2022
van

24-05-2022
3

21-2-2022
t/m
22-5-2022
van

24-08-2022
4

23-5-2022
t/m
21-8-2022
van
22-8-2022
t/m
20-11-2022

Bestede uren

24-11-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

217 uur 0 min

2

119 uur 0 min

3

54 uur 48 min

4

38 uur 48 min

5

52 uur 30 min

totaal

482 uur 6 min

Toelichting bestede uren
De uren in deze verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan het voortzetten
van de w erkzaamheden (het bieden van zorg aan de cliënten), w aaronder het
contact met de verschillende gemeenten en zorgkantoren die verantw oordelijk
zijn voor de betreffende cliënten en contact met verw anten en
vertegenw oordigers van cliënten over herplaatsingsmogelijkheden. Daarnaast
is er tijd besteed aan de inventarisatie, het biedingsproces ten behoeve van
een mogelijke doorstart, personeelsadministratie, communicatie naar de
w erknemers en andere betrokken partijen en het verzamelen van informatie
ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek. Een deel van de uren die
betrekking hebben op de w erknemers zien op de w erknemers van Dijkzorg
W oongroep B.V. Deze uren zullen te zijner tijd, naar rato, over de dossiers
w orden verdeeld.

26-11-2021
1

De uren in de afgelopen verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan het
afronden van het voortzetten van de w erkzaamheden (w aaronder de
facturatie door Zorg en W elzijn), het afw ikkelen van de huurovereenkomsten,
het opstellen van de debiteurenlijst en het berekenen van het
exploitatietekort.

25-02-2022
2

Opstellen van exploitatieresultaat en berekenen omslag over zorgkantoren en
gemeenten. Opstellen debiteurenoverzicht, mede aan de hand van overzichten
van de SVB.

24-05-2022
3

In de afgelopen verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek, de financiële afw ikkeling van de
voortzettingsperiode, het overleg met de zorgpartijen over de (verdeling van
de) kosten van de voortzettingsperiode en de inning van de prefaillissementsvorderingen.

24-08-2022
4

De uren in de afgelopen verslag periode zijn voornamelijk besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek, de inning van de facturen betreffende de kosten
over de voortzettingsperiode en de inning van de prefaillissementsvorderingen.

24-11-2022
5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Dijkgroep is Dijkgroep Holding B.V.
De heer J.P.E. van Dalen en mevrouw M.R.J. van Dalen-Orta zijn de bestuurders
van Dijkgroep B.V (hierna "bestuurders").
Commissarissen van Dijkgroep zijn mevrouw A. van de Vijver en de heer
R.C.E.M. de Haan.

26-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is Dijkgroep betrokken bij één civielrechtelijk geschil ten
tijde van de faillietverklaring, zie onderdeel 9.

26-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
Dijkgroep heeft een aansprakelijkheids-, inboedel- en tw ee autoverzekeringen
afgesloten. De verzekeringen w aren tot 1 november 2021 betaald. De
verzekeringen zijn na datum, vanw ege het voortzetten van de
w erkzaamheden, door de curator voortgezet en uit de boedel betaald.

26-11-2021
1

Alle verzekeringen zijn door de curator beëindigd.

25-02-2022
2

1.4 Huur
Dijkgroep huurde in totaal 9 panden, w aarvan de curator de
huurovereenkomsten met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft
opgezegd op 3 november 2021. De curator zal de panden in de komende
verslagperiode aan de verhuurders opleveren.

26-11-2021
1

Alle huur- en onderhuurovereenkomsten w aarbij Dijkgroep huurder w as zijn
inmiddels beëindigd.

25-02-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders hebben het volgende verklaard ten aanzien van de oorzaak
van het faillissement:
Dijkgroep heeft geruime tijd (naar schatting vanaf augustus 2020) veel moeite
met het krijgen van indicaties voor haar (nieuw e) cliënten van de betrokken
gemeenten en zorgkantoren. Deze indicaties zijn nodig voor het sluiten van
een zorgovereenkomst op grond w aarvan Dijkgroep haar facturen kan
uitsturen en inkomsten kan genereren. De gemeentes en zorgkantoren
zouden niet altijd indicaties hebben afgegeven, omdat Dijkgroep niet de juiste
informatie zou aanleveren. Volgens de bestuurders w aren zij bezig de
gevraagde informatie aan te leveren, maar bleef dit een moeizaam proces. In
de tussentijd verleende Dijkgroep w el zorg aan cliënten zonder indicatie in
afw achting van het verkrijgen van indicaties. Hierdoor w as Dijkgroep
genoodzaakt financiële middelen voor te schieten ter w aarborging van de zorg
van cliënten. Dijkgroep beschikte echter niet over voldoende financiële
middelen w aardoor steeds meer schulden ontstonden bij verschillende
betrokken partijen (o.a. verhuurders, nutsleveranciers en personeel).
De bestuurders van Dijkgroep hadden bovendien een moeizame verhouding
met haar zorgpersoneel. Er zijn veel conflicten gew eest tussen bestuurders en
personeel alsmede tussen het personeel onderling. Een van deze geschillen
mondde uit in een beslaglegging op de bankrekening van Dijkgroep. Door de
beslaglegging liepen de reeds bestaande schulden nog verder op. De
bestuurders w aren hierdoor ook niet meer in staat het salaris van het
personeel te betalen. Dijkgroep kende door de genoemde problemen een hoog
ziekteverzuim onder haar personeel en enkele personeelslieden w aren voor
datum faillissement op non-actief gesteld.
Door steeds verder oplopende schulden bij verschillende partijen, gebrek aan
inkomsten doordat cliënten geen indicatie kregen en het w egvallen van het
personeel w aren de voornaamste oorzaken van het faillissement. Om die
reden hebben de bestuurders het faillissement van Dijkgroep aangevraagd.

26-11-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

26-11-2021
1

6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

26-11-2021
1

4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-10-2021

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagbrieven
Personeelsadministratie
Contact met UW V

26-11-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

26-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

26-11-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris
W inkelinventaris
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.785,00
€ 0,00
€ 1.785,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op de drie w oonzorglocaties een w ooninventaris aangetroffen
in de gezamenlijke ruimtes (tv's, bank, tafel, stoelen, magnetron, w asmachine
etc). Daarnaast had Dijkgroep een tw eedehandsw inkel en w erkplaats ten
behoeve van de dagbestedingsactiviteiten w aarin, naast voorraad, een
beperkte w inkel- en kantoorinventaris is aangetroffen.

26-11-2021
1

De curator heeft op tw ee locaties de inventaris verkocht. Voor de
(w inkel)inventaris op de andere locaties w as geen interesse. De curator heeft
hiervan afstand gedaan.

25-02-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal de belangen van de fiscus, w aar nodig, behartigen (ex art. 57 lid
3 Fw )

26-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bezichtiging w inkel
Inschakelen taxateur

26-11-2021
1

Verkopen inventaris

25-02-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad tw eehandsw inkel

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in de tw eedehandsw inkel een w inkelvoorraad aangetroffen.

26-11-2021
1

Er w aren geen geïnteresseerde partijen voor de w inkelvoorraad. De curator
heeft hiervan afstand gedaan.

25-02-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bezichtiging w inkel
Inschakelen taxateur

26-11-2021
1

Verkooptraject voorraad

25-02-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 79,06

Banksaldo

€ 18.886,20

Restituties

€ 1.092,25

Subsidie RVO

€ 2.700,00

Overw aarde auto

€ 6.124,82

totaal

Boedelbijdrage

€ 28.882,33

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zijn diverse restituties ontvangen.
Bij RVO w as een subsidie aangevraagd voor het onderdeel middelbaar
beroepsonderw ijs. Deze is door RVO toegew ezen. Het bedrag is naar de
boedelrekening overgemaakt.
De leasemaatschappij van één van de auto's heeft de overw aarde van
de auto overgemaakt naar de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pre-faillissementsdebiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 9.652,35

Boedeldebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren

€ 0,00

€ 9.652,35

€ 0,00

25-02-2022
2

Toelichting debiteuren
Voor diverse cliënten van Dijkgroep w as er nog geen indicatie, zodat de
desbetreffende cliënten deze facturen nog niet hebben kunnen indienen bij de
SVB respectievelijk uit hun PGB laten voldoen. Dijkgroep heeft daarom een
aanzienlijke post prefaillissementsdebiteuren.

26-11-2021
1

Over oktober 2021 diende nog de facturen ter zake 'w onen' aan de cliënten
gefactureerd te w orden. Deze facturen betreffen deels vergoeding voor
beschermd w onen over de boedelperiode. De curator heeft de facturen over
oktober 2021 op laten stellen en verzonden. Daarnaast zijn er
boedeldebiteuren over de maand november 2021 ter zake 'huur en
voedingsgeld' en 'w onen'. Het betreft facturen voor cliënten op locaties w aar
de curator de activiteiten niet heeft voortgezet. Deze inkomsten w orden
derhalve als debiteuren verantw oord en niet onder de post voortzetten. De
curator zal deze facturen aan het einde van de maand november uit laten
sturen.
Omdat voor bijna alle facturen ouders of bew indvoerders van cliënten
betrokken zijn en de betalingen via PGB dan w el de SVB lopen, is facturatie
gecompliceerd. Daarnaast is voor een deel van de cliënten nog geen indicatie
w aardoor betaling van de facturen niet zeker is.
Een bijgew erkt overzicht van alle debiteuren per datum faillissement ontbreekt
in de administratie van Dijkgroep. De curator zal de komende verslagperiode
de debiteurenportefeuille in kaart brengen.
Er is in totaal een bedrag ad € 10.269,82 ontvangen van debiteuren. Het is
nog onbekend op w elke periode deze betalingen zien. De curator onderzoekt
dit.

25-02-2022
2

In deze verslagperiode is er nog een bedrag van € 457,05 van debiteuren
ontvangen. Aan één van de cliënten van Dijkgroep is een na datum
faillissement onverschuldigd betaald bedrag van € 1.180 teruggestort.

24-05-2022
3

De curator onderzoekt w aar het nu totaal ontvangen bedrag van € 9.546,87
betrekking op heeft.
De curator heeft van SVB een overzicht ontvangen van de op de
boedelrekening ontvangen bedragen. Deze informatie is verw erkt op de
debiteurenlijst. De aangepaste debiteurenlijst is aan alle zorgpartijen
gestuurd. De curator overlegd met de zorgpartijen w elke vordering(en)
volgens hen nog open staan en op w elke partij de vordering rust.

24-08-2022
4

De curator heeft overleg met de verschillende zorgpartijen over (de hoogte
van) de pre-faillissementsvorderingen en de vraag w ie deze vorderingen
dient te voldoen.

24-11-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren

26-11-2021
1

Opstellen debiteurenlijst
Onderzoek naar betalingen

25-02-2022
2

Opstellen van lijst van pre-faillissementsdebiteuren

24-05-2022
3

Opvragen en verw erken van ontvangen informatie op de debiteurenlijst

24-08-2022
4

Innen pre-faillissementsdebiteuren.

24-11-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

26-11-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bank met een vordering.

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van leasecontracten voor tw ee auto's. Beide auto's zijn
inmiddels ingenomen door de betreffende leasemaatschappij. De curator w acht
nog op één vrijw aringsbew ijs en de financiële afw ikkeling van beide auto's.

26-11-2021
1

Eén van de leaseauto's had na verkoop een overw aarde van € 6.124,82. Dit
bedrag is naar de boedelrekening overgemaakt.

25-02-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gesteld.

26-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend zijn er geen separatisten.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

26-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1 partij heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Met deze
partij is contact om dit af te w ikkelen.

26-11-2021
1

Dit is afgew ikkeld.

25-02-2022
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

26-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

26-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

26-11-2021
1

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact inzake leasecontracten
Check eigendommen derden

26-11-2021
1

Afw ikkelen leasecontracten

25-02-2022
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris zet de curator de zorgactiviteiten
van Dijkgroep voort tot en met 26 november 2021. De curator heeft daartoe
een exploitatiebegroting opgesteld. Het eventuele exploitatieverlies w ordt
gedekt door de betrokken zorgkantoren en gemeenten. Het voorzetten is
noodzakelijk voor w aarborging van de zorg van cliënten van de Dijkgroep. De
voortzetting dient daarnaast ook voor het verkrijgen van meer informatie
inzake Dijkgroep, het onderzoeken van een eventuele doorstart en het
afstemmen over een (definitieve) oplossing voor de cliënten samen met de
gemeenten en zorgkantoren.

26-11-2021
1

De curator heeft met de diverse partijen afspraken gemaakt over de
voortzetting.
De curator heeft tevens met de eigendomsvoorbehouder afspraken gemaakt
over het gebruik van zijn eigendommen gedurende de voortzetting.
Alle w erkzaamheden zijn per 1 december 2021 beëindigd.

25-02-2022
2

6.2 Financiële verslaglegging
Zie bijlage

26-11-2021
1

De curator berekent het resultaat van de exploitatie gedurende de
voorzettingsperiode tot 1 december 2021 en zal met de zorgpartijen
overleggen over de verdeling hiervan tussen deze partijen.

25-02-2022
2

De curator heeft het exploitatiesaldo over de voortzettingsperiode opgesteld
en een berekening gemaakt van de omslag van het negatieve saldo over de
zorgpartijen. Hij is hierover thans in overleg met alle partijen.

24-05-2022
3

De curator heeft op basis van een overeengekomen pro rata verdeling de
zorgpartijen op 8 juli 2022 een factuur gestuurd voor de gemaakte
voortzettingskosten. Eén van de zorgpartijen heeft haar gedeelte van de
kosten over de voortzettingsperiode betaald.

24-08-2022
4

Inmiddels hebben drie zorgpartijen de kosten over de voortzettingsperiode
aan de boedel voldaan. De overige tw ee zorgpartijen hebben aangegeven te
zullen betalen, maar dat de administratieve verw erking van deze betaling
w at meer tijd in beslag neemt.

24-11-2022
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
monitoren inkomsten/uitgaven
contact en afstemming met betrokken gemeenten en zorgkantoren
contact met verw anten en vertegenw oordigers van cliënten
contact met en verzoek goedkeuring aan rechter-commissaris
contact en afstemming met het zorgpersoneel
contact en afstemming met een derden voor de w aarborging van de zorg
op de locaties van Dijkgroep
financiële administratie tijdens voortzetten
financiële verslaglegging na beëindigen activiteiten
diverse planningsw erkzaamheden
diverse administratieve w erkzaamheden
toegang behouden tot cliëntendossier

26-11-2021
1

Exploitatietekort berekenen en verdeling maken
Contact en overleg met zorgpartijen

24-05-2022
3

Versturen van de facturen betreffende de kosten over de voortzettingsperiode
en het monitoren van de betaling daarvan

24-08-2022
4

Monitoren betaling facturen

24-11-2022
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Diverse partijen hebben zich bij de curator gemeld met interesse in een
doorstart. Met deze partijen heeft de curator een
geheimhoudingsovereenkomst gesloten. De curator heeft daarna voor deze
partijen een informatiepakket en een biedmemorandum samengesteld.
Uiteindelijk hebben tw ee partijen een definitief bod uitgebracht. De curator
heeft geen van deze biedingen geaccepteerd. Een bieding betrof een
zogenoemde credit bid op losse activa. De curator heeft dit bod afgew ezen.
Een andere bieding betrof een beperkte doorstart op een locatie. De curator
heeft ook deze bieding afgew ezen, omdat de financiële randvoorw aarden voor
een reële doorstart onvoldoende w aren, terw ijl bovendien tw ijfels bestonden
over de w aarborging van de kw aliteit van zorg op de lange termijn.

26-11-2021
1

6.5 Verantwoording
Aangezien de curator op het moment van publicatie nog voortzet en derhalve
geen compleet overzicht over de voortzettingsperiode beschikbaar is, volgt de
verantw oording in een later verslag

26-11-2021
1

Er heeft geen doorstart plaats gevonden. Voor de financiële afw ikkeling van de
voortzettingsperiode w ordt verw ezen naar 6.2.

24-05-2022
3

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting

26-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

26-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar mogelijkheid doorstarten onderneming
Benaderen potentiële doorstarters
Verzamelen informatie
Opstellen biedmemorandum
Bespreking met potentiële doorstarters
Opstellen concept koopovereenkomst
Overleg met betrokken gemeenten en zorgkantoren inzake de doorstart

26-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit in onderzoek.

26-11-2021
1

De administratie van Dijkgroep B.V. w erd niet goed bijgehouden. De
bestuurder heeft een deel van de verzochte en beschikbare administratie
overgelegd. De curator heeft de bestuurder de mogelijkheid geboden de
administratie bij te w erken. Op dit moment heeft de curator, na meerdere
verzoeken hiertoe, nog steeds niet de bijgew erkte administratie van de
bestuurder ontvangen.

24-05-2022
3

De curator doet onderzoek naar de rechtmatigheidskw esties.

24-08-2022
4

Het onderzoek naar de rechtmatigheidskw esties loopt nog.

24-11-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2020 is
nog niet gedeponeerd. Eerdere jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

26-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

26-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de hoogte van het gestort kapitaal, zijnde EUR 1, zal de curator hier
geen nader onderzoek naar doen.

26-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-11-2021
1

De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting

24-08-2022
4

De curator doet onderzoek naar de rechtmatigheidskw esties.

Toelichting

24-11-2022
5

Het onderzoek naar de rechtmatigheidskw esties loopt nog.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-11-2021
1

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

24-08-2022
4

Toelichting
De curator doet onderzoek naar de rechtmatigheidskw esties.

Toelichting

24-11-2022
5

Het onderzoek naar de rechtmatigheidskw esties loopt nog.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode een begin maken met het
rechtmatigheidsonderzoek.

26-11-2021
1

De curator is momenteel bezig met het onderzoek.

24-05-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Check deponeren jaarrekeningen
Opvragen van input van bij de Dijkgroep betrokken personen/partijen

26-11-2021
1

Rechtmatigheidsonderzoek

24-05-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 412,17

26-11-2021
1

Toelichting
Salaris curator P.M.
De boekhouder heeft een boedelvordering ad EUR 412,17 ingediend in
verband met het beschikbaar stellen van de administratie.

€ 3.594,70

25-02-2022
2

Toelichting
Eén van de verhuurders heeft een boedelvordering ingediend.

€ 36.418,28
Toelichting
De volgende boedelvorderingen zijn ingediend:
UW V € 10.831,18
Huur € 3.182,53
Boekhouder ivm beschikbaar maken administratie € 412,17

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-05-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 587.025,00

26-11-2021
1

€ 63.017,00

25-02-2022
2

Toelichting
In het vorige verslag is per abuis een tikfout gemaakt w aardoor de vordering
van de fiscus niet juist is w eergegeven. De vordering van de fiscus bedraagt
op het moment van publiceren van het verslag EUR 63.017,00.

€ 63.385,00

24-05-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-11-2021
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 8.122,82

24-05-2022
3

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend ter zake achterstallig loon en de
bijbehorende premies.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

26-11-2021
1

Er hebben zich (nog) geen andere preferente schuldeisers gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

26-11-2021
1

16

25-02-2022
2

16

24-05-2022
3

17

24-08-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 95.377,88

26-11-2021
1

€ 132.098,74

25-02-2022
2

€ 136.473,74

24-05-2022
3

€ 138.335,65

24-08-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

26-11-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren

26-11-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een w erknemer van de W oonzorg.

26-11-2021
1

9.2 Aard procedures
Een vordering tot betaling van loon tegen Dijkgroep en W oonzorg.

26-11-2021
1

9.3 Stand procedures
Er is op 16 november 2021 vonnis gew ezen door de rechtbank Rotterdam. De
curator onderzoekt in hoeverre op datum faillissement de procedure reeds
voor vonnis stond of dat de procedure van rechtsw ege w as geschorst.

26-11-2021
1

Er is op 16 november vonnis gew ezen door de Rechtbank Rotterdam ondanks
dat de procedure van rechtsw ege geschorst had moeten w orden. Het vonnis is
geldig, maar kan niet aan de boedel w orden tegengew orpen.

25-02-2022
2

9.4 Werkzaamheden procedures
onderzoek naar datum w aarop het geschil voor vonnis stond
w ederpartij zal de vordering ter verificatie indienen

26-11-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop inventaris
Onderzoek naar debiteuren
Opstellen rekening en verantw oording voortzetting
Onderzoek administratie
Rechtmatigheidsonderzoek
Inventariseren crediteuren
Afw ikkelen verzekering
Afw ikkelen rechten van derde
Veilig stellen en beschikbaar houden medische dossiers van cliënten

Onderzoek naar en innen van debiteuren
Opstellen rekening en verantw oording voortzetting
Onderzoek administratie
Rechtmatigheidsonderzoek

Afw ikkelen voortzettingsresultaat
Onderzoek naar en innen van debiteuren
Onderzoek administratie
Rechtmatigheidsonderzoek

Monitoren betaling facturen voortzettingsperiode
Innen debiteuren
Rechtmatigheidsonderzoek
Idem als vorige verslag

26-11-2021
1

25-02-2022
2

24-05-2022
3

24-08-2022
4

24-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

26-11-2021
1

