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

11
17-11-2021
F.16/19/23
NL:TZ:0000089874:F001
15-01-2019

R-C
Curator

mr. C.J. Hofman
mr L.C. de Jong

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Thuiszorg De Versterking

22-02-2019
1

Gegevens onderneming
Stichting Thuiszorg De Versterking
Brahmstraat 1
1323 CV ALMERE

22-02-2019
1

alsmede:
Arie de W aalstraat 2
1272 CB HUIZEN
Kvk-nummer: 32142280

Activiteiten onderneming
Het verlenen van thuiszorg middels w ijkverpleging, w et langdurige zorg c.q.
W MO

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 966.572,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -239.528,00

€ 308.726,00

Toelichting financiële gegevens

22-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
In 2016 w as dit als volgt:

22-02-2019
1

Omzet: € 1.515.196
Verlies: - € 342.091
Balanstotaal: € 797.711

Gemiddeld aantal personeelsleden
35
Toelichting
Dit betrof merendeels parttime medew erkers.

Boedelsaldo

22-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-02-2019
1

Toelichting
Tot op heden is er nog geen actief. Er bestaan w el vorderingen op partijen ten
behoeve van cliënten w aarvan zorg is verleend. In de komende periode zal dit
in kaart w orden gebracht en w aar mogelijk geïncasseerd w orden.
€ 37.600,52

23-05-2019
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn een aantal betalingen van debiteuren
ontvangen. Ook is de opbrengst van de verkoop van diverse activa
bijgeschreven.
€ 37.348,63

23-08-2019
3

Toelichting
Het boedelsaldo is licht gestegen door een binnengekomen betaling en w eer
gedaald door de betaling van de taxatiekosten.
€ 41.172,04

22-11-2019
4

Toelichting
Het boedelsaldo is gestegen door betalingen van debiteuren (die deels op de
rekening bij de ING Bank betaalden)
€ 62.720,48

20-02-2020
5

Toelichting
Ten gevolge van incasso-acties hebben er opnieuw een paar debiteuren
betaald. Verder is er w at rente bijgeschreven.
€ 62.436,53

19-05-2020
6

Toelichting
Het boedelsaldo is door recente betalingen door debiteuren w at hoger maar
daarvan is nog geen afschrift beschikbaar.
€ 64.472,39

07-10-2020
7

Toelichting
Het boedelsaldo is gestegen door betalingen van debiteuren. Er is vanuit de
boedel (na verkregen toestemming) ook nog een betaling gedaan aan Nedap.
Ik voeg de tw ee meest recente afschriften bij.
€ 64.472,39

14-04-2021
9

Toelichting
Het actief is onveranderd.

Verslagperiode
van
15-1-2019
t/m
21-2-2019

22-02-2019
1

van
22-2-2019

23-05-2019
2

t/m
22-5-2019
van
23-7-2019

23-08-2019
3

t/m
22-8-2019
van
23-8-2019

22-11-2019
4

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

20-02-2020
5

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

19-05-2020
6

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

07-10-2020
7

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020

07-01-2021
8

t/m
6-1-2021
van
7-1-2021

14-04-2021
9

t/m
12-4-2021
van
13-11-2021

17-08-2021
10

t/m
16-8-2021
van
17-8-2021
t/m
17-10-2021

17-11-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 21 min

2

28 uur 15 min

3

5 uur 6 min

4

5 uur 33 min

5

3 uur 57 min

6

6 uur 36 min

7

1 uur 45 min

8

1 uur 24 min

9

3 uur 0 min

10

3 uur 21 min

11

2 uur 9 min

totaal

109 uur 27 min

Toelichting bestede uren
Deze 48,35 uur zijn als volgt te verdelen:

22-02-2019
1

Curator: 36,65 uur
W aarnemend curator: 5,40 uur
Faillissementsmedew erkster: 6,30 uur

Deze 28,25 uur in deze verslagperiode zijn als volgt te verdelen:
Curator: 12,00 uur
W aarnemend curator: 0,70 uur
Faillissementsmedew erkster: 15,55 uur
Per tijdschrijfgroep zijn de uren in totaal als volgt onder te verdelen:
1. Inventarisatie: 8,55 uur
2. Personeel: 11,75 uur
3. Activa: 17,30 uur
4. Debiteuren: 2 uur
5. Bank/zekerheden: 0,55 uur
6. Doorstart/voortzetten: 0,90 uur
7. Rechtmatigheid: 1,90 uur
8. Crediteuren: 13,80 uur
9. Procedures: 0,20 uur
10. Overig: 19,35 uur

23-05-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van curanda w ordt gevormd door:

22-02-2019
1

R.L. Berghout
C.E.J. Ceder
T.O. Berghout
Commissaris is:
T.E. Cairo

1.2 Lopende procedures
Geen, volgens opgave bestuurders; het zal moeten blijken of dit juist is.

22-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
Zijn c.q. w orden opgezegd vanw ege het faillissement.

22-02-2019
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst met betrekking tot het pand van curanda te Almere
bleek kort voor de faillietverklaring reeds te zijn ontbonden door de
Kantonrechter. De boedel is in overleg met de verhuurder over de ontruiming
en oplevering van dit pand.

22-02-2019
1

De huur van het pand van curanda in Huizen loopt nog door. Er kom
w aarschijnlijk een indeplaatsstelling. Hierover is (goed) overleg met de
verhuurder van dit pand.
Inmiddels is het pand in Almere opgeleverd en ontruimd. De inventaris daarvan
is verkocht aan de verhuurder.
Met betrekking tot het pand in Huizen heeft een indeplaatsstelling
plaatsgevonden. De partij die in de plaats van curanda is gesteld, heeft de
inventaris van dit pand overgenomen.

1.5 Oorzaak faillissement

23-05-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Curanda had aan 4 voormalige w erkneemsters verzuimd het hun toekomende
salaris c.q. te betalen. In totaal ging dit om een bedrag van ruim € 6.000. De 4
w erkneemsters hebben het faillissement van curanda aangevraagd en dit is op
15 januari 2019 uitgesproken. Op die datum liep er ook al een tw eede
faillissementsaanvrage die w as ingediend namens de Belastingdienst.
Vanw ege hoofdzakelijk nog te betalen loonheffingen is er aan de
Belastingdienst een schuld van tegen de € 300.000.
De behandeling van dit tw eede verzoek is aanvankelijk aangehouden omdat
de bestuurders van curanda op de laatst mogelijke dag hoger beroep hebben
ingesteld tegen het faillissementsvonnis (hoew el namens hen eerder w as
aangegeven dat dit niet zou gebeuren). Dit beroep is voor de datum w aarop
dit door het Gerechtshof zou w orden behandeld ingetrokken.

22-02-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34

22-02-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
35

22-02-2019
1

Toelichting
Nadat de bestuursleden van curanda hadden aangegeven dat er geen hoger
beroep zou w orden ingesteld tegen het faillissementsvonnis, w as toestemming
verzocht en verkregen om het personeel ontslag aan te zeggen. Vervolgens is
er toch hoger beroep ingesteld. Dit leidde tot verw arring bij het personeel
omdat onduidelijk w as of het faillissement nu w el of niet in stand zou blijven.
Een deel van het personeel w ilde daar niet op w achten

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-1-2019

34

totaal

34

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V heeft inmiddels een intake gehouden op het kantoor van curanda.
Het w achten is nu op de indiening van de vordering door het UW V.

22-02-2019
1

Een aantal personeelsleden heeft al vrij snel ander w erk w eten te vinden en
een kleiner deel van de w erknemers zal w aarschijnlijk in dienst kunnen treden
bij de partij w aarmee de boedel in onderhandeling is over de overname van
een aantal activa.
Zodra de opgave van de vordering van het UW V is ontvangen, kan dit punt
w orden afgew ikkeld. Het merendeel van het personeel heeft inmiddels elders
onderdak gevonden.

23-05-2019
2

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

23-08-2019
3

Het UW V heeft nog steeds geen vordering ingediend. De verw achting is dat
deze in de komende verslagperiode komt.

22-11-2019
4

Het UW V heeft inmiddels een vordering ingediend, w aarmee dit punt afgerond
is.

20-02-2020
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 5.500,00

totaal

€ 5.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Dit betreft met name de inventaris van het pand in Huizen. Die van het pand in
Almere is (veel) kleiner in omvang.

22-02-2019
1

Inmiddels zijn er kopers gevonden voor de inventarissen van beide panden.
Die in Almere is verkocht aan de verhuurder van het pand.

23-05-2019
2

Die in Huizen aan de partij die in de plaats van curanda huurder is gew orden
van het pand.
De totale verkoopopbrengst bedroeg € 5.500,-- excl. BTW .
Daarmee is dit punt afgew ikkeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De zaken zijn niet (stil) verpand, dus dit is niet van toepassing.

22-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er w ordt getracht een koper te vinden voor de inventaris.

22-02-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill, klantenbestand etc.
totaal

Toelichting andere activa
Ook hier tracht de boedel een koper voor te vinden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

22-02-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Trachten een koper te vinden voor de diverse activa die w aarde hebben. De
prijs voor de goodw ill is mede afhankelijk van de bereidheid van de
contractspartijen en cliënten om mee over te stappen naar een andere
thuiszorgorganisatie.

22-02-2019
1

Het bleek dat de contractspartijen niet akkoord w ilden gaan met overname van
de contracten door partijen w aarmee zij niet reeds een relatie hadden. Diverse
opdrachtgevers hebben de contracten ook hunnerzijds opgezegd, hetgeen
mogelijk w as in het geval van faillissement van curanda op grond van de in de
overeenkomsten gemaakte afspraken.

23-05-2019
2

Er kon derhalve geen opbrengst w orden gegenereerd vanw ege de immateriële
activa.
Hiermee is dit punt afgew ikkeld.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Er bestaan nog een aantal vorderingen op
diverse partijen

€ 235.000,00

totaal

€ 235.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van curanda zou er voor een bedrag van ruim €
260.000 aan declaraties zijn ingediend bij de contractspartijen, w aarvan voor
een bedrag van € 235.000 zou zijn toegekend.

22-02-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
er is met diverse debiteuren al contact gew eest. Een aantal van hen heeft
vanw ege het faillissement de overeenkomsten met curanda opgezegd en stelt
dat men vanw ege de onregelmatige beëindiging van de overeenkomsten
schade heeft die men w il verrekenen met hetgeen men aan curanda moet
betalen. In de komende periode moet w orden bezien w elk deel van de
debiteuren geïncasseerd kan w orden.

22-02-2019
1

Inmiddels is er het nodige contact gew eest met diverse debiteuren. Het blijkt
dat er correcties moeten komen vanw ege niet of niet-correct geleverde en
gedeclareerde zorg. Onlangs is een autorisatie aangevraagd bij de NZA om de
formaliteiten met betrekking tot de declaraties die w orden vergoed door één
van de grotere zorgverzekeraars (Zilveren Kruis) af te w ikkelen. Hierdoor lijkt
een niet onaanzienlijk bedrag te kunnen w orden vrijgegeven.
Duidelijk is al w el dat het bedrag dat in de administratie als
debiteurenvorderingen genoemd w ordt bij lange na niet geïncasseerd gaat
w orden.

23-05-2019
2

Onlangs is het gelukt om te bereiken dat het declaratieprogramma, indien
nodig, tijdelijk kan w orden open gesteld. Om in kaart te brengen w at er nog
gedeclareerd en dit af te zetten tegen de kosten die moeten w orden gemaakt,
is er overleg met de directie. Dit w ordt vervolgd.

23-08-2019
3

Er w ordt nog onderhandelt met de leverancier van het declaratieprogramma.
Deze stelde (naar bleek tijdens de achterliggende verslagperiode) toch
onredelijke eisen om mee te w erken aan tijdelijke openstelling (zoals betaling
van de gehele achterstand inclusief die van voor de faillissementsdatum).
Het lijkt er thans op dat er binnenkort alsnog overeenstemming w ordt bereikt
over de kosten én dat deze opw egen tegen het resultaat dat w ellicht kan
w orden behaald door tot declaratie over te gaan. Over dit laatste is overleg
gew eest met de heer Ceder en hij is behulpzaam om mee te w erken aan
declaratie (hetgeen w enselijk is vanw ege zijn kennis van het programma).
Zodra er overeenstemming is over de kosten van (tijdelijke) openstelling van
het programma zal aan de r.c. om toestemming w orden verzocht deze kosten
te mogen maken en kan er tot declaratie w orden overgegaan.

22-11-2019
4

Inmiddels is de applicatie tijdelijk w eer beschikbaar gekomen en is de
facturatie op gang gekomen. De verw achting is dat alles in de komende
verslagperiode kan w orden afgew ikkeld. Er hebben inmiddels w eer een aantal
debiteuren betaald.

20-02-2020
5

De facturatie is, na w at haken en ogen, gedaan. Er is w at discussie met een
aantal debiteuren, die stellen dat de facturen onjuist zijn. Getracht w ordt deze
discussies in de komende verslagperiode tot een einde te brengen.

19-05-2020
6

De situatie is op dit moment zo dat een aantal debiteuren betaald heeft. Een
groter aantal reageert niet of stelt dat er sprake is van dubbele facturatie. Er
w ordt getracht met behulp van de heer Ceder uit deze discussies te komen.
Vanw ege de beperkingen die momenteel gelden, kost dit nogal w at tijd (ook
omdat de contactpersonen bij de debiteuren moeilijker bereikbaar zijn). In de
komende verslagperiode is het streven meer duidelijkheid te krijgen omtrent
de diverse posten, w aarna kan w orden bezien of er nadere maatregelen nodig
zijn c.q. de debiteuren alsnog minnelijk tot betaling overgaan.

07-01-2021
8

Er is diverse malen overleg gew eest met de heer Ceder over de diverse
posten. De heer Ceder geeft aan dat het hem niet bekend voorkomt dat er
w erkzaamheden dubbel gefactureerd zijn. Om een en ander goed uit te
zoeken is het nodig dat de heer Ceder alle posten met de onderliggende
stukken nogmaals goed doorneemt. Dit gaat in de komende verslagperiode
gebeuren.

14-04-2021
9

De incasso is nog gaande. De heer Ceder heeft de posten inmiddels
doorgenomen. Aan de hand van de uitkomsten w orden de debiteuren
nogmaals aangeschreven.

17-08-2021
10

Dit verloopt erg moeizaam doordat debiteuren maar mondjesmaat reageren.
Mede door Corona zijn veel medew erkers moeilijk bereikbaar en verschillende
debiteuren hebben aangegeven dat er nog zaken dienen te w orden
uitgezocht met betrekking tot de verzonden declaraties. In de afgelopen
verslagperiode is contact gezocht met diverse debiteuren (ook telefonisch)
om w at schot in de afw ikkeling te krijgen. De hoop is dat een en ander in de
komende verslagperiode kan w orden afgerond c.q. dat duidelijk w ordt of er
tegen debiteuren geprocedeerd moet w orden.

17-11-2021
11

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

22-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Men bankierde bij de ING Bank en had daar vijf rekeningen die allemaal een
klein positief saldo hadden op de faillissementsdatum.
De bank is verzocht die bedragen op de boedelrekening over te maken. Dit
betreft totaal iets meer dan € 60,--.

5.2 Leasecontracten
Er w orden, voor zover nu bekend, tw ee copiers/printers, geleaset. de
maatschappij is aangegeven dat men deze kan terughalen.

22-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

22-02-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Is niet aan de orde.

22-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen met een eigendomsvoorbehoud
gemeld.

22-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Hier is tot op heden geen beroep op gedaan.

22-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is tot op heden geen beroep op een recht van reclame gedaan.

22-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

22-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen meer.

22-02-2019
1

Dit punt is afgew ikkeld. Zo af en toe betalen er nog enkele debiteuren op de
rekening bij de ING Bank. Deze bedragen w orden vervolgens doorgestort naar
de boedelrekening.

23-05-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege het hoger beroep is er nog een aantal dagen doorgew erkt.
Gedurende die dagen is er geregistreerd w at er is gew erkt en de
contractspartijen hebben aangegeven de in die dagen verleende zorg te zullen
betalen.
Een aantal contractspartijen heeft al snel na het faillissement en in de daarop
volgende dagen aangegeven het hoger beroep niet te w illen afw achten en
heeft de contracten opgezegd en de zorg elders ondergebracht.

22-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De licentie voor het computerprogramma w aarmee gedeclareerd moet w orden
is vanw ege het faillissement ingetrokken. Curanda had een
betalingsachterstand en men w il die betaald hebben alvorens het systeem
w eer voor beperkte tijd "open" te zetten om het vanaf 1 januari 2019 verrichte
w erk te declareren. De boedel is in overleg/onderhandeling om te bereiken dat
er w ordt meegew erkt aan tijdelijke beschikbaarheid tegen een redelijke
vergoeding.
Kosten zijn er niet gemaakt vanaf de faillissementsdatum. De loonkosten
w orden via het UW V betaald.

22-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Uitdeclareren van het na 1 januari 2019 verrichte w erk.

22-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er komt geen doorstart. W el zijn er vergaande onderhandelingen met een
partij die een (relatief bescheiden) bedrag w il bieden voor overname van een
aantal activa.
Zonder het hoger beroep zou dit ongetw ijfeld een hoger bedrag zijn gew eest
omdat er toen nog geen sprake w as van opzegging van diverse contracten
door gemeenten (W MO) en zorgverzekeraars.

22-02-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen. De boedel zoekt een koper voor de activa die nog over zijn. Zie punt 3.

22-02-2019
1

Dit punt is afgew ikkeld.

23-05-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit w ordt in de komende periode nader onderzocht

22-02-2019
1

Dit onderzoek loopt nog.

23-05-2019
2

Hierover is overleg gaande.

23-08-2019
3

Inmiddels is er voldoende inzicht in de administratie.

07-01-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Ook hiernaar w ordt onderzoek gedaan.

22-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

22-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit w ordt onderzocht.

22-02-2019
1

Niet van toepassing.

23-05-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hiernaar w ordt nader onderzoek gedaan. Duidelijk is dat er forse
betalingsachterstanden w aren in de betaling van de loonheffingen en er
sprake w as van achterstand in de betaling van loon c.a. van diverse
personeelsleden.

Toelichting
De bestuursleden van de stichting zijn zeer spaarzaam in het verstrekken van
informatie. Ook is duidelijk dat, bijvoorbeeld, de debiteurenpositie veel te
rooskleurig in de administratie van curanda w as w eergegeven.

22-02-2019
1

23-05-2019
2

In de komende verslagperiode zullen nadere gesprekken plaatsvinden met
bestuursleden.

Toelichting
De heer Ceder w erkt inmiddels mee en verstrekt informatie. De andere
bestuursleden reageren nergens meer op. Inmiddels is door de informatie van
de heer Ceder meer duidelijkheid over de debiteurenpositie. De debiteuren
(merendeels zorgverzekeraars) hebben deels tegenvorderingen en deels is er
sprake van voorschotten. Ook is de administratie gedurende enige tijd
onvoldoende bijgehouden w aardoor aanvankelijk een vertekend beeld is
geschetst. De heer Ceder tracht een en ander bij te w erken.

Toelichting
Het contact met de heer Ceder is goed. De heer Berghout verleent minder
medew erking. Hij roept slechts discussie op over vorderingen die hij op de
stichting zou hebben.
De heer Ceder heeft de administratie bijgew erkt, hetgeen ook heeft
geresulteerd in het verzenden van een aantal nadere declaraties aan
debiteuren (zie punt 4).

22-11-2019
4

07-01-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ook dit w ordt onderzocht.

Toelichting
Ook dit onderzoek loopt nog.

Toelichting
Van Paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

22-02-2019
1

23-05-2019
2

14-04-2021
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Bezien moet w orden of er schade is veroorzaakt door het zeer laat instellen
van hoger beroep tegen de faillietverklaring. Ook is gebleken dat er medio
december 2018 nog een groot bedrag is geleend van een andere
thuiszorgorganisatie. Onduidelijk is w aar deze gelden aan zijn besteed. Uit de
administratie zal moeten blijken hoe de geldstromen zijn gelopen.
De heer Ceder verleent tot op heden enigszins medew erking. De heer
Berghout reageert niet of nauw elijks op verzoeken.

22-02-2019
1

De heer Berghout reageert nog steeds niet. Met de heer Ceder is w el enig
overleg. Vanw ege de achterliggende vakantieperiode is dit even w at minder
gew eest. In de komende verslagperiode is het streven duidelijkheid te krijgen
op de diverse punten.

23-08-2019
3

Ten aanzien van het geleende bedrag kort voor faillissement is het w achten op
nadere informatie van de heer Ceder. Uit de overhandigde administratie volgt
vooralsnog niet het beeld dat de gezamenlijke crediteuren van curanda door
een en ander benadeeld zijn.

22-11-2019
4

Inmiddels heeft ook de heer Berghout zich gemeld. Hij heeft de nodige
informatie verstrekt en naar aanleiding daarvan zijn nog een aantal nadere
vragen gesteld. het onderzoek w ordt voortgezet in de komende
verslagperiode.

19-05-2020
6

De heer Berghout stelt zich op het standpunt dat hij nog een vordering heeft
op de stichting omdat hij kapitaal zou hebben ingebracht. W at de boedel
betreft, is die claim niet terecht. De heer Berghout is uitgenodigd zijn vordering
te onderbouw en en (desgew enst) een vordering in te dienen.

07-01-2021
8

De heer Berghout heeft tot op heden geen vordering ingediend en/of een
onderbouw ing gegeven. De boedel heeft er geen belang bij hier nader naar te
vragen. Overigens zijn er vragen van de belastingdienst omtrent het
dienstverband van de heer Berghout beantw oord.

14-04-2021
9

De heer Berghout heeft inmiddels w el een vordering ingediend, maar een
deugdelijke onderbouw ing ontbreekt. Zijn vordering is daarom voorlopig
betw ist.

17-08-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie
Overleg met bestuurders stichting

22-02-2019
1

Dit punt is afgerond.

14-04-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Deze zijn tot op heden niet ingediend, maar w orden w el verw acht vanw ege de
huur c.q. gebruiksvergoeding van de beide panden en het UW V vanw ege de
overgenomen loonbetalingsverplichtingen na de faillissementsdatum.

22-02-2019
1

€ 18.995,52

23-05-2019
2

Toelichting
Dit betreft de vorderingen van de verhuurders van de beide panden. Het UW V
moet nog een vordering indienen.
€ 90.976,20

20-02-2020
5

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels ook een boedelvordering ingediend voor een bedrag
van € 71.980,68. Andere boedelvorderingen w orden niet verw acht.
€ 95.700,52

17-11-2021
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Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden is er niets ingediend, maar dit zal w el komen. Zoals blijkt uit het
namens de Belastingdienst ingediende verzoek tot faillietverklaring bedraagt
de fiscale schuld een bedrag om en nabij de € 300.000.

22-02-2019
1

€ 269.709,43

23-05-2019
2

€ 269.774,43

23-08-2019
3

€ 284.471,06

22-11-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Dit is nog niet ingediend.
€ 88.510,95

8.4 Andere pref. crediteuren

22-02-2019
1

20-02-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.194,12

22-02-2019
1

Toelichting
Dit betreft loonvorderingen van drie (ex)w erknemers die niet door het UW V
w orden overgenomen.
€ 10.594,30

23-05-2019
2

Toelichting
Inmiddels hebben nog tw ee ex-w erknemers vorderingen ingediend.
€ 13.519,31

22-11-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft nog een w erknemer een vordering
ingediend. er zal moeten blijken in hoeverre deze vorderingen w orden voldaan
via de loongarantieregeling.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

22-02-2019
1

Toelichting
Alle crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden hebben 14 daarvan een
vordering ingediend. Volgens de administratie van curanda belopen de
concurrente crediteuren in totaal bijna € 450.000.
30

23-05-2019
2

32

14-04-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 91.498,61

22-02-2019
1

Toelichting
Dit betreft het per heden ingediende bedrag. Een aantal grote concurrente
crediteuren moet nog indienen.
€ 286.974,55

23-05-2019
2

€ 286.974,55

23-08-2019
3

Toelichting
Het lijkt er op dat de meeste concurrente crediteuren hun vorderingen
inmiddels hebben ingediend.
€ 290.006,75

22-11-2019
4

Toelichting
Een van de concurrente crediteuren heeft nog een nader vordering ingediend.
€ 290.618,12

19-05-2020
6

Toelichting
Dit bedrag is licht gestegen.
€ 286.468,16

07-01-2021
8

Toelichting
Dit bedrag is licht gedaald door een correctie.
€ 351.980,47

14-04-2021
9

€ 486.742,00

17-11-2021
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn nog enkele vorderingen ingediend c.q.
aangevuld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is hierover nog geen uitspraak te doen.

22-02-2019
1

Gelet op de hoogte van de boedelvordering van het UW V ligt een opheffing
w egens gebrek aan baten het meest voor de hand.

17-08-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en, w aar nodig, overleg met crediteuren.

22-02-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode richt de aandacht zich vooral op de volgende zaken:
- verkoop activa
- declaratie verrichte w erkzaamheden na 1-1-2019
- rechtmatigheidsonderzoek

22-02-2019
1

De verkoop van de activa is afgew ikkeld.

23-05-2019
2

De incasso van de debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek duren voort.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
in dit stadium is niet te zeggen hoe lang de afw ikkeling gaat duren.

22-02-2019
1

Vooralsnog ligt de focus op de afw ikkeling van de debiteurenincasso. De heer
Ceder is daarbij behulpzaam.

20-02-2020
5

De debiteurenincasso w ordt voortgezet en hetzelfde geldt voor het
rechtmatigheidsonderzoek.

19-05-2020
6

Het streven is om in de komende verslagperiode de debiteurenincasso en het
rechtmatigheidsonderzoek zoveel mogelijk af te ronden. Afhankelijk van de
vraag of er tegen bepaalde debiteuren w ellicht moet w orden geprocedeerd om
de vorderingen te incasseren, kan dan w orden bezien op w elke termijn het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

07-01-2021
8

Dit is mede afhankelijk van de incasso van de debiteuren. Zie hiervoor bij dat
punt.

17-11-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2022

17-11-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor

22-02-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

