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Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
preventieve gezondheidszorg, tw eedelijns GGZ instelling

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017
2018

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -279.319,00
€ 1.351.416,00

€ -649.630,00

Toelichting financiële gegevens

€ 1.058.811,00

25-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Omzet geconsolideerd ook met Big Move Group B.V.

25-06-2020
1

Faillieten hebben een geconsolideerde jaarrekening. Overigens ook samen met
BigMove Group B.V., een niet failliete onderneming.
De laatst vastgestelde jaarrekening is die over 2018. De opbrengsten uit
hoofde van de zorgw erkzaamheden bedroeg in 2018 € 1.351.416,-- en de
kosten w aren € 1.965.346,-- leidend tot een verlies van € 649.630,--. In 2017
w erd en verlies behaald van € 279.319.
Opvallend is dat de personeelskosten net zo hoog w aren als de opbrengsten
van de w erkzaamheden.
Opvallend is dat de personeelskosten net zo hoog w aren als de opbrengsten
van de w erkzaamheden en de organisatie alleen hierdoor al geen
levensvatbaarheid op langere termijn zou hebben.

14-01-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

25-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 91.663,87

25-06-2020
1

€ 24.677,32

14-01-2021
3

€ 72.288,61

20-04-2021
4

€ 43.776,22

16-07-2021
5

€ 39.292,85

15-10-2021
6

€ 15.261,27

21-01-2022
7

€ 7.232,69

10-05-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-6-2020

25-06-2020
1

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

02-10-2020
2

t/m
23-9-2020
van
24-9-2020

14-01-2021
3

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

20-04-2021
4

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

16-07-2021
5

t/m
14-7-2021
van
15-7-2021

15-10-2021
6

t/m
14-10-2021
van
15-10-2021

21-01-2022
7

t/m
14-1-2022
van
15-1-2022
t/m
9-5-2022

Bestede uren

10-05-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 24 min

2

56 uur 18 min

3

38 uur 30 min

4

10 uur 24 min

5

16 uur 36 min

6

15 uur 54 min

7

4 uur 24 min

8

47 uur 48 min

totaal

226 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stichting Big Move Institute biedt een GGZ programma aan en richt zich op het
behandelen en begeleiden van jongeren en volw assenen op het gebied van
eerste en tw eedelijns gezondheidszorg. BMI had zorgovereenkomsten met
zorgverzekeraars (nog 2) en leverde daarnaast niet-gecontracteerde zorg aan
verzekerden, w aarbij zorgverzekeraars de zorg, mits er aan de voorw aarden
w erd voldaan, w eer vergoedde aan de verzekerden.

25-06-2020
1

BMI is opgericht op 26 september 2007 en is statutair gevestigd in Amsterdam.
Enig bestuurder is de heer A.G. Overgoor, sinds 2 september 2019. Hij is sinds
1 januari 2012 ook lid van de Raad van toezicht naast tw ee andere
toezichthouders.
De opdrachten w erden verstrekt aan Big Move B.V. Deze B.V. is opgericht op
23 september 2011 en hield voor de surseance van betaling kantoor in
Utrecht. De medew erkers die de dienstverlening uitvoerden w aren in dienst
van BM.
De heer Overgoor voornoemd is ook bestuurder van BM.

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

25-06-2020
1

Hiervan is geen sprake.

14-01-2021
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
De curator heeft geïnventariseerd w elke verzekeringen er zijn, en of die nog in
stand w aren, gelet op het afronden van de lopende w erkzaamheden. De
curator heeft vernomen dat alle verzekeringen tot de vervaldatum per 1
september 2020 zijn betaald. Het gaat om een rechtsbijstandsverzekering,
een aansprakelijkheidsverzekering en een
w erkgeversaansprakelijkheidsverzekering. De curator zal hierover een
beslissing nemen.

25-06-2020
1

De curator heeft de verzekeraar laten w eten dat deze verzekeringen gelet op
het ontbreken van een verzekerd belang niet meer in stand hoeven te blijven.

02-10-2020
2

Afgew ikkeld

14-01-2021
3

1.4 Huur
Faillieten beschikken niet over een bedrijfs- of kantoorruimte. De huur van de
voormalige kantoorruimte w as al voor datum faillissement opgezegd en
afgew ikkeld. Faillieten hielden toen kantoor in Utrecht.

25-06-2020
1

Afgew ikkeld

02-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Er is een conflict ontstaan tussen faillieten en de zorgverzekeraars. Faillieten
zijn geconfronteerd met grote terugvorderingen van zorgverzekeraars van in
het verleden uitbetaalde vergoedingen in verband met verrichte
behandelingen. Het zou hierbij gaan om een bedrag van 1 miljoen €
samenhangend met terugvorderingen over de jaren 2016 tot en met 2019.

25-06-2020
1

Andere zorgverzekeraars hebben vorderingen ter hoogte van circa € 145.000,- ingesteld w egens zogenaamde plafondoverschrijdingen en de inzet van
fysiotherapie.
Door een aantal zorgverzekeraars w erden de lopende vergoedingen
verrekend w aardoor er een tekort aan liquiditeit ontstond. Al in februari 2020
zou de Raad van Toezicht hebben aangegeven dat hierdoor niet meer aan de
zorgplicht kon w orden voldaan en de w achtlijst moet w orden bevroren.
Vanaf dat moment zijn faillieten de activiteiten gaan afbouw en. Ten tijde van
de surseance van betaling w aar alle behandelingen nagenoeg gestaakt en
w aren er amper nog patiënten. Tijdens de surseance van betaling volgden
slotgesprekken met patiënten en w erden de behandelingen ook formeel
afgerond.
De curator zal dit de volgende verslagperiode uiteraard onderzoeken.
De curator zal deze oorzaken van het faillissement uiteraard onderzoeken. De
curator zal de komende verslagperiode verschillende besprekingen met
(voormalige) bestuurder(s) en de Raad van toezicht inplannen.

20-04-2021
4

De curator heeft de oorzaken van de faillissementen in onderzoek genomen.
De curator zal hiertoe spreken met (voormalige) bestuurder(s) en de Raad van
toezicht.

15-10-2021
6

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de oorzaken van het faillissement
in behandeling genomen en hiernaar onderzoek uitgevoerd. Hiertoe heeft de
curator naast het hiertoe uitgevoerde boekenonderzoek gesproken met
verschillende oud bestuurders en betrokkenen. Uit dit onderzoek is het
volgende komen vast te staan.
De Big Move groep van entiteiten bleek tijdens haar bestaan zeer afhankelijk
van de financiering door investeerders. Er w as sprake van aanhoudende
financiële verliezen maar vanw ege de bereidheid van de aandeelhouders om
steeds verder te investeren kon Big Move verder.
Big Move kan w orden gezien als een "start up” in de zorg w aarbij het de
bedoeling w as van de oprichters, o.a. gesteund door ABN Amro Social Impact
Fund B.V. als mede investeerder, om de zorg te “hervormen en te verbeteren
door een focus op positieve gezondheid”. Een mooi idee, maar helaas een
door zorgverzekeraars onvoldoende (financieel) omarmd idee.
Hoew el zorgverzekeraars op zichzelf enthousiast w aren over de aanpak van
Big Move, kw am dit niet bepaald tot uiting bij de financiële afw ikkeling van de
ingediende declaraties. Mogelijk w as de tijd nog niet rijp voor de integratie
van het concept van positieve gezondheid in ons huidige stelsel van
zorgverlening.
De curator heeft met haar onderzoek vastgesteld dat het faillissement is
veroorzaakt doordat er een lang lopend conflict is ontstaan tussen faillieten
en de zorgverzekeraars w aarbij faillieten jaren later zijn geconfronteerd met
grote terugvorderingen van door zorgverzekeraars in het verleden al
uitbetaalde vergoedingen. Deze terugvorderingen hadden te maken met de
inzet van fysiotherapeuten bij de behandelingen. Ook w as sprake van
vorderingen w egens zogenaamde plafondoverschrijdingen.
Hoew el de dienstverlening door een fysiotherapeut op zichzelf voor
vergoeding in aanmerking komt, w erd door de zorgverzekeraars vergoeding
gew eigerd voor de dienstverlening in het kader van de Big Move
programma’s. Faillieten hebben geprobeerd om met zorgverzekeraars tot een
oplossing van de vorderingen te komen. Verder is de inhoud van het Big
Move programma aangepast aan de veranderde voorw aarden.
In maart 2020 hebben de aandeelhouders nog aanvullende stortingen ter
financiering van Big Move gedaan. Zij hadden er toen nog vertrouw en in dat
het mogelijk zou zijn om een deal te maken met de betrokken
zorgverzekeraars. Hoew el faillieten mogelijk in hun recht stonden voor w at
betreft de ingediende declaraties, w aren zij niet in staat om met
zorgverzekeraars tot een oplossing te komen.
Omdat Big Move als zorgverlener in diende te staan voor continuïteit van
zorg; nieuw e behandelingen konden enkel w orden opgestart zo lang als de
garantie er w as dat deze behandeling ook kon w orden afgemaakt, w aren
faillieten al per februari 2020 gestart om de activiteiten af te bouw en.
Doordat geen oplossing met zorgverzekeraars kon w orden bereikt, viel
hiermee het verdienmodel van Big Move, w egens het uitblijven van nieuw e
deelnemers, w eg. Dit betekende het einde voor de Big Movegroep.
De curator heeft niet vastgesteld dat er andere dan deze oorzaken zijn die
tot het faillissement hebben geleid. Natuurlijk speelden er issues zoals het
feit dat op het laatst de meeste zorgverleners als ook de financiële
medew erkers bij Big Move als zelfstandigen opereerden, en niet vanuit
loondienst. Hierdoor w as sprake van hoge extern te maken kosten. Dat w as

10-05-2022
8

vermoedelijk overkoombaar gew eest gelet ook op de bereidheid van
investeerders tot verdere steun indien en voor zover er sprake van
toekomstperspectief zou zijn.
Kortom, als hoofdoorzaak van het faillissement heeft te gelden dat Big Move
niet (meer) levensvatbaar w as doordat zorgverzekeraars niet bereid bleken
om de door Big Move verleende zorg (integraal) te vergoeden en een
oplossing te vinden voor de vorderingen uit het verleden. Met deze
vaststelling is dit oorzakenonderzoek afgesloten.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

25-06-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 7 personen in dienst bij BigMove B.V.
w aarbij voor 3 personen had te gelden dat zij hun arbeidsovereenkomsten al
hadden opgezegd. Hierdoor heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomst met 4 w erknemers opgezegd in verband
met het faillissement. Dit is gebeurd op 9 juni 2020.
Het is de curator gebleken dat deze w erknemers deels gedetacheerd w orden
bij een derde, Dr. Bosman, en w el sinds begin april 2020. De curator heeft Dr.
Bosman over het faillissement geïnformeerd en is in overleg over een
afw ikkeling.
Een van de w erknemers beschikt over een leaseauto. Deze zal w orden
ingeleverd zodra de w erkzaamheden voor deze derde stoppen.

02-10-2020
2

Toelichting
Uit onderzoek van de curator bleek dat het maar om een beperkt aantal uren
ging en de curator heeft de detachering, mede vanw ege het aflopen van de
arbeidsovereenkomsten, stopgezet. De kosten van de w erkzaamheden zijn in
rekening gebracht. Inmiddels hebben partijen deze samenw erking financieel
afgew ikkeld w aarbij Dr. Bosman een betaling voor verrichte w erkzaamheden
aan de boedel heeft gedaan. Afgew ikkeld.
Een van de w erknemers beschikte over een leaseauto. Deze zal w orden
ingeleverd zodra de w erkzaamheden voor deze derde stoppen. De leaseauto
is ingeleverd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-6-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

boeken

€ 166,00

laptops

€ 242,00

totaal

€ 408,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Faillieten zouden niet over bedrijfsmiddelen beschikken. Er w as geen kantoor
meer en het geen daar stond is volgens de bestuurder naar de kringloopw inkel
gebracht. Een enkele w erknemer zou de computer “van de zaak” nu thuis
hebben in verband met het thuisw erkbeleid vanw ege het Covid19 virus. Dit is
in onderzoek.

25-06-2020
1

Afgelopen verslagperiode zijn zich bij een w erknemer thuis bevindende boeken
aan een derde verkocht.

14-01-2021
3

Een enkele w erknemer zou de computer “van de zaak” nu thuis hebben in
verband met het thuisw erkbeleid vanw ege het Covid19 virus. Dit is afgelopen
verslagperiode onderzocht en dit heeft geleid tot de verkoop van laptops voor
een bedrag van 242,-- incl. BTW .

20-04-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden. Er w as ten tijde van de surseance van
betaling w el sprake van nog te factureren w erk. Gedurende deze
verslagperiode heeft een administratieve medew erker hiervoor zorg gedragen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

25-06-2020
1

Toelichting andere activa
Inmiddels is het bedrag dat op de rekening van Big Move Institute stond op de
kasbankrekening ontvangen. Het saldo is hiermee € 91.663,87.

25-06-2020
1

Van dit bedrag dienen verschillende kosten te w orden betaald in verband met
tijdens de surseance van betaling en het faillissement gemaakte kosten. Zow el
de CFO als de administratieve medew erker zijn extern en dienden in verband
met hun w erkzaamheden te w orden betaald. Ook dienen er kosten te w orden
gemaakt om verschillende diensten zoals de boekhoud, It-omgeving en het
EPD in de lucht te houden zodat de dossiers die er nog w aren ook formeel
afgew ikkeld en gedeclareerd kunnen w orden.
Het saldo op de kasbank rekening is € 100.397,91. Dit is het actief in beide
boedels tezamen.

02-10-2020
2

Er zijn de curator geen andere activa bekend.

14-01-2021
3

Het saldo op de Kasbank rekening van BMI is € 74.224,32.
Het saldo op de Kasbank rekening van BM is € 24.677,32.
Het saldo op de Kasbank rekening van BMI is € 72.288,61.
Het saldo op de Kasbank rekening van BM is € 24.919,32.

20-04-2021
4

Het saldo op de Caceis rekening van BMI is € 43.776,22.
Het saldo op de Caceis rekening van BM is € 24.919,32.

16-07-2021
5

Het saldo op de Caceis rekening van BMI is € 15.261,27
Het saldo op de Caceis rekening van BM is € 416,65

21-01-2022
7

Het saldo op de Caceis rekening van BMI is € 7.232,69
Het saldo op de Caceis rekening van BM is € 416,65

10-05-2022
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 135.301,70
totaal

€ 135.301,70

Toelichting debiteuren
BM beschikt niet over debiteuren met uitzondering van een intercompany
vordering op SBI. Deze vordering is verpand aan de Rabobank en zal vanw ege
het faillissement van SBI ter verificatie w orden ingediend.

25-06-2020
1

BMI beschikte ten tijde van het faillissement over vorderingen ter hoogte van €
79.834,-- op zorgverzekeraars en particulieren. De curator heeft met de bank
vastgesteld dat deze vorderingen niet verpand zijn w aarmee de opbrengst
aan de boedel toekomt. Op verzoek van de curator houdt de dame die de
administratie van faillieten verzorgde zich bezig met het financieel afsluiten van
dossiers en het afw ikkelen van de debiteuren. Om dit te kunnen doen zijn
boedelkosten gemaakt bestaande uit de kosten van het in stand houden van
verschillende systemen en de uren van deze dame. Zij blijkt namelijk niet in
loondienst maar door een derde bij failliet gedetacheerd te zijn.
BM beschikt niet over debiteuren met uitzondering van een intercompany
vordering op BMI.
Deze vordering is verpand aan de Rabobank en zal vanw ege het faillissement
van BMI ter verificatie w orden ingediend.

02-10-2020
2

BMI beschikte volgens een op 23 juni 2020 ontvangen overzicht over
vorderingen ter hoogte van € 158.509,99 op zorgverzekeraars en
particulieren. De curator heeft met de bank vastgesteld dat deze vorderingen
niet verpand zijn w aarmee de opbrengst aan de boedel toekomt.
Afgelopen periode is € 16.663,90 ontvangen en in totaal is er door debiteuren
€ 21.293,99 betaald.
Op dit moment staat nog een bedrag van € 114.007,71 open. Het leeuw endeel
hiervan
is / w ordt door de zorgverzekeringen verrekend.
Op verzoek van de curator hield een opdrachtnemer van failliet zich bezig met
de afw ikkeling van dossiers en het afw ikkelen van de debiteuren. Deze
w erkzaamheden zijn inmiddels gestaakt. De curator draagt nu zelf zorg voor
incasso van de openstaande facturen. Het gaat hierbij deels om vorderingen
op zorgverzekeraars en deels om vorderingen op particulieren. De curator
komt hierop in het volgende openbaar verslag terug.
BM beschikt niet over debiteuren met uitzondering van een intercompany
vordering op BMI van € 6.297,47. Deze vordering is verpand aan de Rabobank
en is vanw ege het faillissement van BMI ter verificatie ingediend en inmiddels
op de lijst van schuldeisers opgenomen.
BMI beschikte volgens een op 23 juni 2020 ontvangen overzicht over
vorderingen ter hoogte van € 135.301,70 op zorgverzekeraars en
particulieren. (In het vorige verslag stond een bedrag van € 158.509,99
vermeld maar na onderzoek bleek een deel van deze vorderingen al te zijn
betaald of verrekend.) De curator heeft met de bank vastgesteld dat deze
vorderingen niet verpand zijn w aarmee de opbrengst aan de boedel toekomt.
Op verzoek van de curator hield een opdrachtnemer van failliet zich bezig met
de afw ikkeling van dossiers en het afw ikkelen van de debiteuren. Deze
w erkzaamheden zijn inmiddels gestaakt. De curator draagt nu zelf zorg voor
incasso van de openstaande facturen. Het gaat hierbij deels om vorderingen
op zorgverzekeraars en deels om vorderingen op particulieren.
Alle openstaande debiteuren zijn door de curator aangeschreven. Als gevolg
hiervan is in totaal door debiteuren een bedrag van € 32.613,74 betaald. Een
deel van de debiteuren heeft nog voor het aanschrijven door de curator
betaald op de ABN Amro rekening van failliet. Daarom valt het totaalbedrag van
de debiteuren in het financieel verslag hoger uit.

14-01-2021
3

Een aantal zorgverzekeringen heeft aangegeven de gevorderde bedragen te
verrekenen met openstaande vorderingen op faillieten. Daarmee is in totaal €
32.899,95 door zorgverzekeringen verrekend. Daarnaast heeft een tw eetal
zorgverzekeraars aangegeven dat de verleende zorg niet w ordt vergoed. Dit
betreft in totaal € 29.077,22.
Tenslotte heeft een aantal particulieren aangegeven dat de verleende zorg
niet door hun zorgverzekeraar w ordt vergoed, dan w el zij financieel niet in
staat zijn om de vordering te betalen. Dit betreft in totaal € 5.681,85.
Alle openstaande debiteuren zijn door de curator aangeschreven. Als gevolg
hiervan is in totaal door debiteuren een bedrag van € 33.313,74 betaald.

20-04-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator alle resterende openstaande
debiteuren meerdere keren aangeschreven. In het vorige verslag stond
vermeld dat een aantal vorderingen (van in totaal € 32.899,95) door
verrekening teniet is gegaan. In de afgelopen verslagperiode hebben nog
enkele zorgverzekeraars een beroep gedaan op verrekening. De vorderingen
die teniet zijn gegaan door verrekening, zijn inmiddels opgelopen tot
€ 57.691,85.

16-07-2021
5

Voorts heeft de curator onderzocht of de betw iste vorderingen van in totaal €
29.077,22 geïncasseerd kunnen w orden. Als gezegd, hebben enkele
zorgverzekeraars aangegeven dat de verleende zorg niet w ordt vergoed. De
curator begreep van de bestuurder dat BMI vaker aanliep tegen dezelfde
problemen. In het verleden hebben meerdere zorgverzekeraars gew eigerd de
verleende zorg te vergoeden, omdat er bijvoorbeeld sprake w as van
onvoldoende betrokkenheid van een gespecialiseerd behandelaar. Ondanks
diverse pogingen van BMI om de vorderingen op de zorgverzekeraars te
onderbouw en, handhaafden de zorgverzekeraars veelal hun standpunt dat de
verleende zorg niet voor vergoeding in aanmerking kw am. Het incasseren van
deze vorderingen lijkt aldus een lastig proces.
Tot slot resteert er nog een aantal vorderingen van in totaal € 12.387,04 op
een drietal verzekeraars. Tegen deze vorderingen is tot op heden geen
inhoudelijk verw eer gevoerd. De curator zal in de komende verslagperiode
onderzoeken of het restant van € 12.387,04 geïncasseerd kan w orden.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzocht of het restant van
€ 12.387,04 geïncasseerd kan w orden. Van één verzekeraar heeft de curator
een bericht ontvangen, w aarin de verzekeraar de facturen heeft betw ist
w egens een foutieve declaratie. Dit betreft in totaal een bedrag van €
4.087,80. Er resteert aldus nog een aantal vorderingen van in totaal €
8.299,24 op een tw eetal verzekeraars. De curator heeft nimmer enige reactie
van deze verzekeraars ontvangen. Na enig onderzoek blijkt dat deze tw ee
verzekeraars onderdeel uitmaken van een groep met meerdere
zorgverzekeraars, w aarop BMI tevens vorderingen had. Deze vorderingen zijn
vrijw el allemaal teniet gegaan door verrekening. In dat kader verw acht de
curator dat het restant van € 8.299,24 lastig te incasseren is.

15-10-2021
6

Afgelopen verslagperiodes heeft de curator zorg gedragen voor incasso van de
openstaande facturen. Het gaat hierbij deels om vorderingen op
zorgverzekeraars en deels om vorderingen op particulieren. Inmiddels zijn
deze w erkzaamheden beëindigd en afgew ikkeld. De curator verw ijst naar het
vorige openbaar verslag.

21-01-2022
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de volgende verslagperiode zal de curator onderzoeken op w elke
vorderingen BMI nog aanspraak kan maken en de incasso van openstaande
vorderingen vervolgen.

14-01-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 249.154,78

25-06-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Faillieten bankierden bij ABN Amro bank. ABN Amro heeft een krediet van €
250.000,-- aan BM verleend. De bank heeft haar vordering van € 249.154,78
ter verificatie ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)

02-10-2020
2

Op de bankrekening van failliet stond geld van een groepsentiteit zonder eigen
bankrekening. Vanw ege het faillissement komt dit bedrag toe aan de boedel
en kan deze vordering niet bij voorrang w orden uitgekeerd aan deze partij.

Toelichting vordering van bank(en)

16-07-2021
5

Na een discussie is deze kw estie afgew ikkeld.

5.2 Leasecontracten
Een van de medew erkers beschikte over een lease auto. Aan haar is gevraagd
deze in te leveren.

25-06-2020
1

Dat is afgelopen verslagperiode gedaan.

02-10-2020
2

Afgew ikkeld

14-01-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op de debiteuren van BI maar die zijn er, met
uitzondering van een vordering op SBI niet.

25-06-2020
1

Zoals hiervoor ook staat aangegeven, heeft de bank een pandrecht op de
debiteuren van BM gevestigd. De curator is hiermee, met uitzondering van een
rekening courant vordering op BMI, niet bekend.

14-01-2021
3

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft een pandrecht op de debiteuren van BM gevestigd. De curator is
hiermee, met uitzondering van een rekening courant vordering op BMI, niet
bekend.

02-10-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

25-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

25-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

25-06-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de surseance van betaling w aren de organisaties feitelijk
stilgelegd. Hetgeen er gebeurde is dat de DBC’s van patiënten w erden
afgesloten en de patiënten een afsluitend gesprek hadden. Overigens w as de
dienstverlening de afgelopen tijd al belemmerd door de Corona maatregelen
w aarbij de groepsgesprekken die onderdeel w aren van de aanpak door failliet,
enkel nog online mogelijk w aren.
In het verzoek dat bij de rechtbank w as ingediend door de advocaat van
faillieten stond vermeld dat er w erd gedacht aan een oplossing voor de
ontstane vorderingen van zorgverzekeraars, bijvoorbeeld door deze af te
kopen.

25-06-2020
1

De bew indvoerder w erd enkele dagen na de surseance van betaling benaderd
door een derde, een indirecte investeerder van failliet, die graag een akkoord
w enste aan te bieden vanuit de surseance van betaling. Om dit mogelijk te
maken heeft de bew indvoerder deze partij nog even tijd gegeven om met de
belangrijkste schuldeisers tot een principe akkoord te komen. Als voorw aarde
van de bew indvoerder had w el te gelden dat deze partij in ieder geval de
lopende kosten van de surseance van betaling zou vergoeden, w at na een
paar herinneringen en dagen w achten, helaas niet mogelijk bleek. Immers zou
deze partij anders op kosten van de crediteuren getracht hebben tot een
akkoord te komen. Toen dat niet haalbaar bleek, heeft de bew indvoerder
onmiddellijk op (de al eerder aangekondigde) omzetting naar faillissement
aangestuurd.
De curator heeft de onderneming(en) niet voortgezet.

02-10-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft onderzocht of een doorstart mogelijk w as, bijvoorbeeld
bestaande uit een contract overname van de lopende zorgcontracten. Aan een
geïnteresseerde derde is onder geheimhouding de nodige informatie verstrekt.
Nadat deze de informatie had ontvangen, heeft deze laten w eten geen
belangstelling te hebben.

25-06-2020
1

Gelet op de omvang van de praktijk, die in feite voor de insolventie is
afgebouw d, blijkt een doorstart niet mogelijk althans is daarvoor geen enkele
interesse getoond. De curator heeft nog w at partijen benaderd maar dit bood
geen soelaas.
De curator gaat er vanuit dat een doorstart niet mogelijk is.
Deze aanname is ook na afloop van de tw eede verslagperiode nog juist; er
heeft zich niemand met belangstelling gemeld. De curator beschouw t dit
onderw erp hiermee als afgew ikkeld.

02-10-2020
2

Afw ikkeling organisatie als GGZ instelling:

14-01-2021
3

Afgelopen verslagperiode heeft de curator het Ministerie voor Volksgezondheid
laten w eten dat de registratie van failliet w egens inactiviteit kan w orden

ingetrokken en niet aan het verzoek om jaarinformatie in het kader van de
zorg/CIBG kan w orden voldaan. Ook is geen vervolg gegeven aan de
ingeschreven (leefstijl) interventie van BMI bij het RIVM. Na overleg met het
bestuur w ordt hieraan geen aandacht meer gegeven, gelet op de kosten en
het ontbreken van opbrengsten, en w ordt bij het RIVM niet om verlenging
gevraagd.
EPD
In het faillissement van de GGZ-instelling van BMI is overigens sprake
aanvankelijk 4000 maar naar inmiddels is gebleken, van 2297 elektronische
dossiers van (oud-)patiënten.
Een hulpverlener die een patiënt behandelt, richt een patiëntendossier in. De
hulpverlener moet dit patiëntendossier gedurende tw intig jaar bew aren, of
zoveel langer als redelijkerw ijs uit de zorg van een goed hulpverlener
voortvloeit.
Deze tw intig jaar begint te lopen vanaf het tijdstip w aarop de laatste w ijziging
in het dossier plaatsvindt. De hulpverlener is degene die de
behandelovereenkomst met de patiënt aangaat, meestal de arts en/of
zorginstelling. In dit geval gaat het om de zorginstelling die failliet is en daarom
deze bew aarplicht niet zelf kan verzorgen. De bestuurder van failliet heeft
aangegeven die taak de komende 20 jaar niet te kunnen en w illen vervullen.
Het gezondheidsrecht kent geen specifieke regelingen voor (de bew aarplicht
van) patiëntendossiers ná faillissement. De hulpverlener blijft in geval van
faillissement verantw oordelijk voor de bew aarplicht van dossiers. In de praktijk
w orden de dossiers vaak overgedragen aan een opvolgende hulpverlener.
Vanw ege de afbouw van activiteiten voor datum faillissement is er in het
faillissement van BMI geen doorstart mogelijk gew eest en geen opvolgende
hulpverlener. Dat betekent dat in het faillissement een oplossing dient te
w orden gevonden voor de bew aarplicht van de dossiers.
De afgelopen verslagperiodes heeft de curator zich beziggehouden met het
veiligstellen van deze dossiers. De curator heeft Medicore, de dossiers via een
data export laten veiligstellen. Ook is er sinds het faillissement sprake van een
licentie bij Medicore w aardoor inzage, door de bestuurder van failliet, mogelijk
is w aar dit door oud patiënten of opvolgende hulpverleners gevraagd w ordt.
De curator is zich bew ust van het maatschappelijke belang dat EPD’s w orden
bew aard, niet verloren gaan, en op een later moment nog doorzoekbaar
kunnen w orden gemaakt zodat de EPD’s ter beschikking kunnen w orden
gesteld aan patiënten of hulpverleners. Om deze reden heeft de curator zich
de afgelopen verslagperiode beziggehouden met de vraag w at er na datum
faillissement met deze bew aarplicht en inzage verzoeken gebeuren moet. Dit
lopen immers nog jaren lang door nadat dit faillissement zal zijn beëindigd en
opgeheven.
In mei 2020 is een w etsvoorstel gepubliceerd voor (onder meer) een w ijziging
van de UAVG ook om ervoor te zorgen dat een overdracht van dossiers geen
strijd oplevert met de AVG. Hierin w ordt uitgebreid ingegaan op de
bew aarplicht van patiëntendossiers bij faillissement. Daarin w ordt aangegeven
dat het niet altijd is geregeld dat de verantw oordelijkheid om een dossier te
beheren en bew aren w ordt overgenomen door een andere hulpverlener.[1]
Dan kan in zeer specifieke gevallen de minister w orden benaderd:
“W anneer dit echter niet lukt kan, in zeer specifieke gevallen, indien de
Minister van Volksgezondheid, W elzijn en Sport (VW S) of de Minister voor
Medische Zorg (MZ) van oordeel is dat de zorg voor het bew aren en beheren
van de medische dossiers niet langer gew aarborgd kan w orden en er geen

andere oplossing mogelijk is, de desbetreffende Minister een faciliterende rol
spelen bij het borgen van het bew aren en beheren van de dossiers. De zorg
voor het bew aren en beheren van de dossiers w ordt dan belegd bij een derde
partij op w ie eveneens het medisch beroepsgeheim rust, zijnde een
hulpverlener, instelling of voorziening voor gezondheidszorg of
maatschappelijke dienstverlening (hierna: hulpverlener of hulpverlenende
instelling). Deze hulpverlener of hulpverlenende instelling w ordt daarmee
uiteraard niet verantw oordelijk voor de kw aliteit van de zorg die door de
oorspronkelijke hulpverlener is geleverd, alleen voor het bew aren en beheren
van de dossiers.
De medische dossiers gaan in een dergelijk geval direct over van bijvoorbeeld
de curator (in geval van faillissement) of een nabestaande (in geval van
overlijden) naar de hulpverlener of hulpverlenende instelling zonder dat de
Minister van VW S of de Minister voor MZ ze in handen krijgt. Er is dus géén
sprake van verw erking van persoonsgegevens door een van de ministers.
W aar mogelijk zal voor de overdracht van de medische dossiers naar die derde
partij toestemming gevraagd w orden aan de patiënt. In zeer uitzonderlijke
gevallen is dit echter praktisch onmogelijk, bijvoorbeeld vanw ege het volume
van het aantal dossiers, of w anneer de actuele adresgegevens van de
patiënten niet meer te achterhalen zijn (omdat het vragen onmogelijk w as of
onevenredig veel inspanning vergde).”
De curator heeft het Ministerie van Volksgezondheid, W elzijn en Sport de
afgelopen verslagperiode benaderd met het verzoek om assistentie en om
eventueel zorg te dragen voor of te bemiddelen bij het vinden van een
oplossing. Met het in de lucht houden van de lopende licentie zijn de nodige
(boedel)kosten gemoeid en die kosten lopen op.
Het Ministerie heeft laten w eten dat mogelijk een oplossing kan w orden
gevonden doordat een derde partij, net zoals bij een doorstart het geval is,
vrijw illig het bew aren en de bijbehorende verplichtingen ten aanzien van de
EPD’s over neemt. Afgelopen periode is de curator haar zoektocht gestart naar
zo’n derde in de hoop dat er een GGZ Instelling zal zijn die bereid is dit
kosteloos te verzorgen.
Ook is gevraagd om assistentie van zorgverzekeraars, bijvoorbeeld in de
kosten, nu zij op grond van hun verantw oordelijkheden naar patiënten er ook
belang bij zouden moeten hebben dat er een passende oplossing voor de
dossiers na afw ikkeling van het faillissement zal w orden gevonden. Tot
dusverre hebben zorgverzekeraars dit gew eigerd. De curator zal deze
w erkzaamheden de volgende verslagperiode vervolgen.
De curator neemt w eer contact op met het ministerie en beraadt zich, mede in
overleg met de rechter-commissaris, over de juiste afw ikkeling.

20-04-2021
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De curator heeft w eer contact opgenomen met het ministerie en gevraagd zorg
te dragen voor een oplossing voor de dossiers na opheffing van dit
faillissement. Dit loopt nog.

16-07-2021
5

Afw ikkeling organisatie als GGZ instelling :

15-10-2021
6

Afgew ikkeld. De curator verw ijst voor verdere informatie naar eerdere
openbare verslagen.
EPD
In de vorige openbare verslagen is uitgebreide informatie opgenomen over de
elektronische dossiers van (oud-)patiënten. Afgelopen verslagperiode heeft de
curator verschillende besprekingen gevoerd met ambtenaren van het Ministerie

van Volksgezondheid met het verzoek om in deze situatie assistentie te
bieden. Naar aanleiding hiervan heeft de curator de bestuurder gevraagd om
nadat het faillissement beëindigd zal zijn, de dossiers te bew aren en te
beheren.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w ordt digitaal bijgehouden. De curator heeft de boekhouding
digitaal laten veiligstellen door Insolvit.

25-06-2020
1

Na afloop van het faillissement draagt de bestuurder zorg voor de
bew aarplicht w aar dat w ettelijk vereist is.

10-05-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator zal dit onderzoeken en hierop in het volgende verslag terugkomen.

25-06-2020
1

De jaarrekeningen van BM zijn op de volgende data gedeponeerd:

14-01-2021
3

2019
2018
2017
2016
2015

5 oktober 2020
9 april 2020
12 juni 2018
13 juni 2017
9 juni 2020

Gezien de aard en omvang van de jaarlijkse omzet van BMI als stichting, rust
op BMI geen verplichting om een jaarrekening te deponeren.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator zal dit onderzoeken en hierop in het volgende verslag terugkomen.

25-06-2020
1

Gezien de omvang van BM is een accountantsverklaring niet vereist.

14-01-2021
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal dit onderzoeken en hierop in het volgende verslag terugkomen.

25-06-2020
1

De aandelen in BM zijn volgestort. Er is aldus aan de stortingsverplichting
voldaan.

14-01-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-06-2020
1

Zoals te doen gebruikelijk zal de curator hiernaar onderzoek uitvoeren.

Nee

10-05-2022
8

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft de curator ook onderzoek uitgevoerd naar
eventueel onbehoorlijk bestuur. Er is vastgesteld dat er is voldaan aan de
administratie en publicatieverplichting. Dat betekent ook dat er geen sprake
is van enig bew ijsvermoeden dat er sprake zou zijn van onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur alsook dat dit een belangrijke oorzaak van
het faillissement zou zijn.
De curator heeft aan de hand van het uitgevoerde onderzoek verder niet
vast kunnen stellen dat (het bestuur van) Big Move zich onrechtmatig heeft
gedragen door verplichtingen aan te gaan in het zicht van faillissement, dan
w el door in het zicht van faillissement inbreuk te maken op de paritas
creditorum.
Het rechtmatighedenonderzoek is hiermee afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-06-2020
1

Nee

10-05-2022
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Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft de curator ook onderzoek uitgevoerd naar
eventueel onbehoorlijk bestuur. Er is vastgesteld dat er is voldaan aan de
administratie en publicatieverplichting. Dat betekent ook dat er geen sprake
is van enig bew ijsvermoeden dat er sprake zou zijn van onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur alsook dat dit een belangrijke oorzaak van
het faillissement zou zijn.
De curator heeft aan de hand van het uitgevoerde onderzoek verder niet
vast kunnen stellen dat (het bestuur van) Big Move zich onrechtmatig heeft
gedragen door verplichtingen aan te gaan in het zicht van faillissement, dan
w el door in het zicht van faillissement inbreuk te maken op de paritas
creditorum.
Het rechtmatighedenonderzoek is hiermee afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

25-06-2020
1

Zoals in dit openbaar verslag is aangegeven, heeft de curator verschillende
boedelkosten moeten maken om dit faillissement te kunnen behandelen. Het
gaat hierbij om :
Medicore B.V (elektronische patiëntendossiers) € 3.276,47
Belcentrale B.V (openhouden van telefoonnummers) € 80,64
Jeanine van Barneveld – Management Ondersteuning € 6.987,75
Unit4 (bedrijfssoftw are) € 46,69
Paul Steeman (Greyt) € 1.270,50
Insolvit € 1.300,00

Toelichting

02-10-2020
2

Tijdens de afgelopen tw ee verslagperiodes diende verschillende kosten te
w orden betaald in verband met tijdens de surseance van betaling en het
faillissement gemaakte kosten.
Zow el de CFO als de administratieve medew erker van failliet die van cruciaal
belang w aren voor de informatievoorziening w aren extern en dienden in
verband met hun w erkzaamheden te w orden betaald. Ook dienen er kosten te
w orden gemaakt om verschillende diensten zoals de boekhoud, It-omgeving
en het EPD in de lucht te houden zodat de dossiers die er nog w aren ook
formeel afgew ikkeld en gedeclareerd kunnen w orden.
Inmiddels heeft de curator de inschakeling van deze derden stopgezet. Ook
zijn de verschillende diensten, zoals de boekhoud, IT-omgeving uit de lucht.
Voor het EPD is een inkijklicentie geactiveerd.
Tot dusverre is sprake van de volgende boedelkosten:
Medicore B.V (elektronische patiëntendossiers) € 12.805,19
Belcentrale B.V (openhouden van telefoonnummers) € 300,87
Jeanine van Barneveld – Management Ondersteuning € 8.995,14
Unit4 (bedrijfssoftw are) € 46,69
Paul Steeman (Greyt) € 1.270,50
Insolvit € 1.300,00
KSH Solutions € 27,83
kosten afw ikkeling medew erkers € 655,18
Dokter Bosman € 4.835,14
Microsoft € 123,98

14-01-2021
Toelichting

De kosten voor Insolvit zijn thans € 4.075,22.

Toelichting

3

20-04-2021
4

Insolvit € 4.669,63
Tenzinger (voorheen Medicore) € 2.379,67

Toelichting

16-07-2021
5

Insolvit € 5.858.45
Tenzinger (voorheen Medicore) € 4.194,67
Door het UW V is in het faillissement van BM een boedelvordering ingediend van
€ 18.034,94.

Toelichting

15-10-2021
6

Insolvit € 6.452,86
Door het UW V is in het faillissement van BM een boedelvordering ingediend van
€ 33.507,93.

Toelichting

21-01-2022
7

Tenzinger (voorheen Medicore) € 7.824,67

Toelichting

10-05-2022
8

Tenzinger (voorheen Medicore) € 8.732,17

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 34.290,00

25-06-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend in de boedel van
Bigmove B.V. van € 34.290,--

€ 64.478,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend in de boedel van
BM van
€ 64.478,--

8.3 Pref. vord. UWV

14-01-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

25-06-2020
1

Nog niet mee bekend.

€ 5.016,64

20-04-2021
4

Toelichting
In het faillissement van BM is een preferente vordering ingediend van €
5.016,64.

€ 8.019,96

10-05-2022
8

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet mee bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

25-06-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben in het faillissement van Bigmove B.V. 10 crediteuren een
vordering ingediend. In het faillissement van Stichting Big Move Instituut
hebben 5 crediteuren hun vordering ingediend.

21

02-10-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben in het faillissement van Bigmove B.V. 15 crediteuren een
vordering ingediend. In het faillissement van Stichting Big Move Instituut
hebben 6 crediteuren hun vordering ingediend.

25

14-01-2021
3

Toelichting
Tot op heden hebben in het faillissement van BM 18 crediteuren een vordering
ingediend. In het faillissement van BMI hebben 7 crediteuren hun vordering
ingediend.

27

20-04-2021
4

Toelichting
Tot op heden hebben in het faillissement van BM 20 crediteuren een vordering
ingediend. In het faillissement van BMI hebben 7 crediteuren hun vordering
ingediend.

28

16-07-2021
5

Toelichting
Tot op heden hebben in het faillissement van BM 20 crediteuren een vordering
ingediend. In het faillissement van BMI hebben 8 crediteuren hun vordering
ingediend.

28
Toelichting
Tot op heden hebben in het faillissement van BM 20 crediteuren een vordering
ingediend. In het faillissement van BMI hebben 8 crediteuren hun vordering
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-10-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 368.217,09

25-06-2020
1

Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen bedraagt voor
Bigmove B.V: € 325.616,20
Stichting Big Move Institute: € 42.600,89

€ 629.837,39

02-10-2020
2

Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen bedraagt voor
Bigmove B.V: € 586.674,57
Stichting Big Move Institute: € 43.162,82

€ 752.163,24

14-01-2021
3

Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen bedraagt voor
BM: € 702.702,95
BMI: € 49.460,29

€ 758.836,84

20-04-2021
4

Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen bedraagt voor
BM: € 709.376,55
BMI: € 49.460,29

€ 918.880,84

16-07-2021
5

Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen bedraagt voor
BM: € 709.376,55
BMI: € 209.504,29

€ 918.880,84
Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen bedraagt voor
BM: € 709.376,55
BMI: € 209.504,29

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

15-10-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is op dit moment niet bekend. Gelet op de staat van de boedel w aarbij
sprake is van nagenoeg inactieve partijen w aarbij een doorstart niet aan de
orde is, is het niet de huidige verw achting van de curator dat (concurrente)
crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.

02-10-2020
2

Gelet op de staat van de boedels zullen in beide faillissementen niet eens de
kosten van deze faillissementen kunnen w orden betaald zodat een uitkering
aan schuldeisers niet mogelijk is.

21-01-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

25-06-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de volgende verslagperiode bezig houden met :

25-06-2020
1

Controle van de afw ikkeling van het factureren;
Incasso debiteuren;
Onderzoek boekhoudplicht/jaarrekening en publicatie;
Onderzoek oorzaken faillissement;
Bew aarplicht EPD.
De curator zal zich de volgende verslagperiode bezig houden met :

02-10-2020
2

Incasso debiteuren;
Onderzoek boekhoudplicht/jaarrekening en publicatie;
Onderzoek oorzaken faillissement;
Bew aarplicht EPD.
De curator zal zich de volgende verslagperiode bezig houden met :

14-01-2021

Incasso debiteuren;
Onderzoek oorzaken faillissement;
Bew aarplicht EPD.
De curator zal zich de volgende verslagperiode bezig houden met :

3

20-04-2021
4

Incasso debiteuren;
Onderzoek oorzaken faillissement;
Bew aarplicht EPD.
De curator zal zich de volgende verslagperiode bezig houden met:

15-10-2021
6

Incasso debiteuren;
Onderzoek oorzaken faillissement;
De curator zal zich de volgende verslagperiode bezig houden met:

21-01-2022
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Onderzoek oorzaken faillissement;

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is nog niet bekend.

25-06-2020
1

Dit is een eindverslag.

10-05-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is het eerste openbare faillissementsverslag. Dit verslag is opgesteld
conform de RECOFA-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling
2009.
Het eerste openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende
de eerste verslagperiode. De curator w ijst erop dat in dit stadium de informatie
nog niet compleet is dan w el uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog
niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat
verder onderzoek nieuw e of andere informatie oplevert. De informatie zal in
het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk w orden aangevuld.
De surseance van betaling en omzetting naar faillissementen
Bij verzoekschrift van 25 mei 2020 hebben Stichting Big Move Institute (hierna
ook: “BMI”) en Bigmove B.V. (hierna ook: “BM”) aan de Rechtbank Amsterdam
gevraagd om surseance van betaling te verlenen, hetgeen is gebeurd bij
beschikking van 26 mei 2020.
Mr E. Doornhein is benoemd tot bew indvoerder en mr W .M. de Vries tot
rechter-commissaris.
Bij verzoek van 5 juni 2020 heeft de bew indvoerder, gelet op haar eerste
bevindingen in de surseance van betaling, verzocht om intrekking van de
surseance van betaling en omzetting naar een faillissement.

25-06-2020
1

Het verzoek van de bew indvoerder w erd voor akkoord mede ondertekend door
de bestuurder van sursieten, de heer A.G. Overgoor. Vervolgens heeft de
Rechtbank Amsterdam bij vonnis van 5 juni 2020 de faillissementen van BMI en
BM uitgesproken met aanstelling van mr Doornhein tot curator (hierna ook: “de
curator”) en benoeming van mr W .M. de Vries tot rechter-commissaris (hierna
ook: “de rechter-commissaris”).
De curator doet met toestemming van de rechter-commissaris geconsolideerd
verslag in de faillissementen van BMI en BM. Dat betekent dat dit openbaar
verslag betrekking heeft op beide faillissementen.
Het openbaar verslag heeft verder zow el betrekking op de periode van de
surseance van betaling als de eerste periode van het faillissement.
Big Move Group

02-10-2020
2

Bij vonnis van 11 augustus 2020 is naar aanleiding van haar eigen aangifte
ook Big Move Group B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming
van mr E. Doornhein tot curator en mr W .M. de Vries tot rechter-commissaris.
Dit is het derde openbare faillissementsverslag. Dit verslag is opgesteld
conform de RECOFA-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling
2009.

14-01-2021
3

Het derde openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende
de derde verslagperiode. De curator w ijst erop dat in dit stadium de informatie
nog niet compleet is dan w el uitputtend is gecontroleerd. De curator heeft nog
niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat
verder onderzoek nieuw e of andere informatie oplevert. De informatie zal in
het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk w orden aangevuld.
De curator doet met toestemming van de rechter-commissaris geconsolideerd
verslag in de faillissementen van BMI en BM. Dat betekent dat dit openbaar
verslag betrekking heeft op beide faillissementen. De beide faillissementen
w orden niet financieel geconsolideerd behandeld.
Dit is het achtste en laatste openbare faillissementsverslag. Dit verslag is
opgesteld conform de RECOFA-richtlijnen voor faillissementen en surseances
van betaling 2009.
Het achtste verslag is een eindverslag. De w erkzaamheden van de curator
zijn afgerond.
De surseance van betaling en omzetting naar faillissementen
De curator verw ijst hiervoor naar de eerste openbare verslagen.
De curator doet met toestemming van de rechter-commissaris geconsolideerd
verslag in de faillissementen van BMI en BM. Dat betekent dat dit openbaar
verslag betrekking heeft op beide faillissementen. De beide faillissementen
w orden gelet op de onderlinge financiële verw evenheid ook financieel
geconsolideerd afgew ikkeld.
Big Move Group
Bij vonnis van 11 augustus 2020 is naar aanleiding van haar eigen aangifte
ook Big Move Group B.V. (hierna ook: “BMG”) in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mr E. Doornhein tot curator en mr W .M. de
Vries tot rechter-commissaris. Ook dit faillissement zal w orden beëindigd
vanw ege de toestand van de boedel en de afw ikkeling van de
w erkzaamheden van de curator.

10-05-2022
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Bijlagen
Bijlagen

