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Algemene gegevens
Naam onderneming
Neuman Zorg en Comfort B.V.

26-09-2019
1

Gegevens onderneming
Neuman Zorg en Comfort B.V., statutair gevestigd te Maarssen, feitelijk
gevestigd te (3601 JR) Maarssen aan de Donkerelaan 52.

26-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Het verplegen en verzorgen van particulieren in de thuissituatie.

26-09-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend.

26-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Geen.

26-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

26-09-2019
1

€ 29.312,13

24-12-2019
2

€ 35.827,20

23-03-2020
3

€ 36.233,39

22-06-2020
4

€ 25.320,32

21-09-2020
5

€ 25.320,32

18-12-2020
6

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 25.320,32

17-05-2021
7

Toelichting
Situatie per 16 mei 2021:
Ongew ijzigd.
€ 28.005,97

16-08-2021
8

€ 28.005,97

15-11-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-8-2019

26-09-2019
1

t/m
22-9-2019
van
23-9-2019

24-12-2019
2

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

23-03-2020
3

t/m
22-3-2020
van
23-3-2020

22-06-2020
4

t/m
21-6-2020
van
22-6-2020

21-09-2020
5

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

18-12-2020
6

t/m
13-12-2020
van
17-5-2021

16-08-2021
8

t/m
15-8-2021
van
16-8-2021
t/m
14-11-2021

Bestede uren

15-11-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 42 min

2

44 uur 36 min

3

34 uur 18 min

4

4 uur 51 min

5

14 uur 18 min

6

3 uur 36 min

7

42 uur 12 min

8

10 uur 57 min

9

20 uur 24 min

totaal

187 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In verband met het hoger beroep zijn de w erkzaamheden beperkt gebleven.

26-09-2019
1

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Neuman Zorg en Comfort B.V. (hierna: “gefailleerde”) is opgericht op 2 maart
2016. Enig bestuurder van gefailleerde is Neuman Holding B.V. (hierna:
“bestuurder”). Van Neuman Holding B.V. is mevrouw M.A. Neuman enig
bestuurder en tevens enig aandeelhouder (hierna: “middellijk bestuurder”).

26-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank
Utrecht van 27 augustus 2019 w aarin Neuman Zorg en Comfort B.V. in staat
van faillissement is verklaard.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Het gerechtshof Arnhem- Leeuw arden locatie Arnhem heeft het bestreden
vonnis bekrachtigd, w aardoor het faillissement in stand blijft.

24-12-2019
2

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde zou een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten bij
VvAA verzekeringen. Volgens de middellijk bestuurder zou er geen sprake zijn
van een betalingsachterstand, omdat de verzekering per jaar betaald zou
w orden en dit reeds voor faillissementsdatum zou zijn voldaan.

26-09-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde beschikte niet over een bedrijfsruimte en/of een kantoorruimte. De
kantoorw erkzaamheden w erden door de middellijk bestuurder verricht vanuit
het w oonhuis. De w erkzaamheden ten behoeve van het verplegen en
verzorgen vonden plaats bij de hulpbehoevenden thuis.

26-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken en
achtergronden van het faillissement:

26-09-2019
1

In 2016 is de middellijk bestuurder een thuiszorgorganisatie gestart
(verpleging en verzorging). De zorgvraag kw am vanuit verschillende
ziekenhuizen bij de zorgbemiddelaar. De zorgbemiddelaar schakelde
gefailleerde in om haar diensten aan de hulpbehoevenden te leveren.
Gefailleerde verleende niet-gecontracteerde zorg en hanteerde de prijs van
het zorgkantoor. De hulpbehoevenden dienden de declaratie in bij haar
zorgverzekering, w aarna bij ontvangst van de geldsom van de ingediende
declaratie door de hulpbehoevende, de hulpbehoevende dit bedrag zou
overmaken naar gefailleerde.
Op 17 januari 2017 is gefailleerde voor het eerst failliet verklaard, maar na een
geslaagd verzet is dat faillissement per 9 februari 2017 opgeheven.
In 2018 is gefailleerde in zee gegaan met een nieuw e boekhouder. Daardoor
zou het voeren van de administratie een tijd lang stil hebben gelegen en
daardoor zouden een groot aantal facturen niet betaald of onbetaald gelaten,
terw ijl de w erkzaamheden volgens de middellijk bestuurder bleven doorgaan.
Naar eigen zeggen hield de middellijk bestuurder zich met name bezig met de
zorg en in mindere mate met het administratieve gedeelte. Om deze reden
schakelde zij derden in om die w erkzaamheden op te pakken. De oorzaak van
het faillissement zou enerzijds te w ijten zijn aan de achterstand in de
administratie en de nog niet geïncasseerde openstaande vorderingen, en
anderzijds is er een probleem met de Belastingdienst die volgens de
bestuurder geen betalingsregeling heeft w illen treffen, w aardoor zij niet haar
openstaande facturen heeft kunnen incasseren en zodoende middels een
regeling haar verplichtingen zou kunnen voldoen.
De middellijk bestuurder heeft middels haar advocaat op 4 september 2019
hoger beroep ingesteld met het verzoek om de faillietverklaring van d.d. 27
augustus 2019 te vernietigen.
De curator heeft de juistheid van de bovenstaande verklaringen van de
middellijk bestuurder in onderzoek.
Situatie per 23 december 2019
Het faillissement blijft in stand.

24-12-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Er w as ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst. De middellijk
bestuurder stelt geen arbeids- en/of managementovereenkomst met
gefailleerde te hebben.

26-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

26-09-2019
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement had gefailleerde volgens de middellijk
bestuurder geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W itte doktersjas
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een ‘w itte doktersjas’. Uit het register van het RDW
blijkt dat gefailleerde niet beschikt over een voertuig. Verder beschikt de
gefailleerde niet over andere bedrijfsmiddelen.

26-09-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gefailleerde beschikt niet over bodemzaken, w aardoor het bodemvoorrecht
van de fiscus niet kan w orden ingeroepen.

26-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de w erkzaamheden rondom de bedrijfsmiddelen afgerond.

26-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de middellijk bestuurder is er nog sprake van onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

26-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft verzocht om de facturen aan te leveren.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator heeft onlangs een overzicht ontvangen w aarop de openstaande
posten aan onderhanden w erk staan vermeld ad € 126.721,67. De
administratie daarover is opgevraagd bij de middellijk bestuurder en diens
boekhouder. Tot op heden is dit niet ontvangen.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
De curator heeft meermaals de middellijk bestuurder en diens boekhouder
gevraagd om de administratie aan te leveren van onder andere het
onderhanden w erk. Een deel is ontvangen. De boekhouder heeft de curator
verzocht om de fysieke administratie op te halen. De curator kan niet
vaststellen of de facturatie van 2019 gereed is en zal de te ontvangen
administratie dienen te bestuderen.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
De curator heeft inmiddels de fysieke administratie ontvangen en heeft deze in
onderzoek.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
De curator heeft aan de bestuurder verzocht om nadere toelichting.

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2020:
De curator concludeert dat er geen onderhanden w erk is, althans het
onderhanden w erk niet is te incasseren op basis van de aangeleverde
informatie.

18-12-2020
6

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill (klantenbestand)
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over goodw ill; zoals een klantenbestand.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

26-09-2019
1

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Facturen verleende zorg

€ 202.032,89

€ 45.206,85

totaal

€ 202.032,89

€ 45.206,85

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft een debiteurenlijst aangeleverd. Het saldo van de
openstaande vorderingen zou € 444.776,11 bedragen. De curator onderzoekt
dit.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Het saldo van de openstaande vorderingen is bijgesteld en zou € 427.548,42
bedragen.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
Het saldo van de openstaande vorderingen is bijgesteld en zou € 374.466,43
bedragen.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
Het saldo van de openstaande vorderingen is bijgesteld en zou € 309.038,67
bedragen.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
Het saldo van de openstaande vorderingen is bijgesteld naar beneden en zou
€ 254.500,05 bedragen. Reden van deze mutaties, is het verw eer dat van
enkele debiteuren is ontvangen. Een deel van de door de bestuurder als
debiteurenpost aangemerkt, is geen debiteur gebleken. Inmiddels is €
45.206,85 geïncasseerd. De komende verslagperiode w ordt de
debiteurenincasso vervolgd en indien mogelijk afgerond.

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2020:
Het saldo van de openstaande vorderingen is ongew ijzigd gebleven.

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
Het saldo van de openstaande vorderingen is ongew ijzigd gebleven.

17-05-2021
7

Situatie per 15 augustus 2021:
In de afgelopen verslagperiode hebben w ederom een aantal debiteuren
verw eer gevoerd tegen de openstaande posten. Dit verw eer bleek
steekhoudend. Om die reden is het saldo van de openstaande vorderingen
naar beneden bijgesteld en zou het € 202.032,89 bedragen. Het verw eer van
een aantal debiteuren w ordt nader onderzocht. De curator heeft ter zake om
nadere informatie verzocht bij de bestuurder.

16-08-2021
8

De benodigde informatie is evenw el tot op heden niet door de bestuurder
aangeleverd, ondanks het gegeven dat een faillissementsverhoor ten
overstaan van de rechter-commissaris reeds eerder heeft plaatsgevonden. De
curator bespreekt de eventuele consequenties in hoofdstuk 7 van dit verslag.
Van Stichting Pensioenfonds Zorg en W elzijn is een restitutie van € 2.829,50
ontvangen op de faillissementsrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteurenlijst in onderzoek en zal de debiteuren gaan
aanschrijven indien het faillissement in stand blijft.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator heeft de onderliggende facturen ontvangen. De debiteuren zijn
inmiddels allemaal aangeschreven. De curator verzamelt de reacties en bericht
in een komend faillissement nader.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
De curator heeft de ontvangen reacties beoordeeld. De curator constateert dat
een groot aantal openstaande facturen al zijn betaald en daardoor voldoende
gemotiveerd door de debiteuren zijn betw ist. Daarnaast constateert de curator
dat er een groot aantal openstaande facturen w ordt betw ist. De curator heeft
de inhoudelijke verw eren voorgelegd aan de middellijk bestuurder en haar
verzocht om inhoudelijk te reageren op de verw eren. De curator is in
afw achting hiervan. De middellijk bestuurder heeft verklaard dat zij van een
aantal debiteuren de debiteurenbrief heeft doorgestuurd naar de verzekeraar.
De betaling bij de zorgverzekeraar zou tw ee á drie maanden duren, aldus de
middellijk bestuurder. Van een aantal debiteuren is gebleken dat de
openstaande factuur oninbaar is w egens het overlijden van de debiteur en de
boedel geen belang heeft om verdere incassomaatregelen te nemen gezien
het geringe bedrag van de openstaande factuur. W ordt derhalve vervolgd.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
De curator heeft tot op heden nog geen inhoudelijke reactie van de middellijk
bestuurder ontvangen. De oorzaak hiervan zou liggen aan de
coronaviruspandemie. De curator zal de aankomende periode de inhoudelijke
verw eren afhandelen. De curator is in contact met een zorgverzekeraar over
een aantal ingediende facturen. Volgens de middellijk bestuurder bedraagt het
te vorderen bedrag circa 40.000 euro. Dit heeft de curator dit in onderzoek.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
De zorgverzekeraar heeft geen contractuele relatie met gefailleerde. De
vermeende vordering jegens de zorgverzekeraar is niet komen vast te staan.
De curator zal zich w ederom tot de debiteuren w enden. Hiervoor heeft de
curator aanvullende informatie opgevraagd bij gefailleerde.

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2020:
De curator heeft nog geen aanvullende informatie van de bestuurder
verkregen. De curator is onder meer in afw achting van een door gefailleerde
opgesteld rapport over de verleende zorg. Indien dat rapport w ordt
aangeleverd, kan een grote debiteurenpost geïncasseerd w orden. De
debiteurenopbrengsten vallen onbezw aard in de boedel. De curator blijft
volhardend op dit punt. Aan de bestuurder is één laatste rappel verleend om
de gevraagde informatie aan te leveren. De curator zal zich beraden over te
treffen maatregelen jegens de bestuurder van gefailleerde.

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
Er heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Er zijn afspraken met de
bestuurder gemaakt. De bestuurder is verzocht om informatie aan te leveren.
Er heeft nadien nog een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en de
curator. De bestuurder heeft input gegeven met betrekking tot de debiteuren
en zal nog de benodigde informatie aanleveren. De curator verw acht op korte
termijn de aanvullende informatie van de bestuurder te ontvangen. De curator
zal na het verkrijgen van de informatie de incassow erkzaamheden voortzetten.

17-05-2021
7

Situatie per 15 augustus 2021:
De curator is in afw achting van de informatie van de bestuurder. Volgens de
bestuurder zou de aanlevering van de informatie zijn veroorzaakt vanw ege ICT
problemen. Deze zouden inmiddels zijn verholpen. De informatie zou op korte
termijn w orden aangeleverd. Desalniettemin is de benodigde informatie tot op
heden niet door de curator ontvangen.

16-08-2021
8

Situatie per 14 november 2021:
De curator heeft een beperkt gedeelte van de debiteureninformatie van de
bestuurder ontvangen. De curator heeft deze informatie doorgenomen en
geconcludeerd dat op basis van de voornoemde informatie de
debiteurenincasso niet voortgezet kan w orden. De curator bespreekt de
eventuele consequenties in hoofdstuk 7 van dit verslag.

15-11-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Door gefailleerde w erd een bankrekening aangehouden bij ING Bank N.V.
Gefailleerde zou geen krediet hebben verkregen. ING Bank N.V. is verzocht de
aanw ezige creditsaldi op de rekening van de gefailleerde af te dragen aan de
boedel. ING Bank N.V. heeft vooralsnog geen opgave gedaan.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 23 december 2019:
ING Bank N.V. heeft inmiddels een opgave gedaan. Per datum van het
faillissement bedraagt het creditsaldi € 2.010,31. Na datum faillissement zijn er
betalingen ontvangen op de rekening van de gefailleerde. In totaal is er na
datum faillissement € 27.301,34 bijgeschreven. ING heeft een totaalbedrag
van € 29.311,65 bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 23 maart 2020:
Uit de rekeningafschriften van de ING Bank N.V. is gebleken dat na datum
faillissement een bedrag van 419,44 euro is ontvangen op de bankrekening
van gefailleerde door een debiteur. ING Bank N.V. zal w orden verzocht om dit
bedrag bij te schrijven op de faillissementsrekening.

26-09-2019
1

24-12-2019
2

23-03-2020
3

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten bekend.

5.3 Beschrijving zekerheden

26-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de gefailleerde zijn er geen zekerheden bedongen. De curator heeft
dit in onderzoek.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een zekerheidsrecht. De curator
gaat er derhalve vanuit dat er geen zekerheidsrechten zijn bedongen en
beschouw t dit punt als afgew ikkeld.

24-12-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Er is vooralsnog geen separatistenpositie bekend.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator beschouw t dit punt als afgew ikkeld.

24-12-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is vooralsnog geen crediteur bekend die heeft geleverd onder
eigendomsvoorbehoud.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator beschouw t dit punt als afgew ikkeld.

24-12-2019
2

5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen retentierechten bekend.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator beschouw t dit punt als afgew ikkeld.

24-12-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Communicatie met crediteuren.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Communicatie met ING Bank N.V.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
Communicatie met ING Bank N.V.

23-03-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier nog geen onderzoek naar
gedaan.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Voorzetting is niet in het belang van de boedel.

24-12-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier nog geen onderzoek naar
gedaan.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Voorzetting is niet in het belang van de boedel.

24-12-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier nog geen onderzoek naar
gedaan.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator heeft herhaaldelijk verzocht om volledige administratie te
overhandigen. Het gros is ontvangen. De rest volgt.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
De middellijk bestuurder heeft verklaard dat een inhoudelijke reactie op de
gemotiveerde verw eren aangaande de openstaande vorderingen op korte
termijn volgt.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
Vanw ege de gevolgen van coronaviruspandemie is er nog geen inhoudelijk
reactie ontvangen. De curator verw acht dit aankomende periode te ontvangen.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
De curator heeft de bestuurder w ederom verzocht om een inhoudelijke reactie
te geven. De curator verw acht dit aankomende periode te ontvangen. Zo niet,
dan zullen maatregelen volgen.

21-09-2020
5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier nog geen onderzoek naar
gedaan.

26-09-2019
1

Situatie per 23 maart 2020:
Een doorstart nadien is niet mogelijk gebleken aangezien de cliënten bij
aanvang al grotendeels w aren ondergebracht bij een andere zorgverlener. De
curator heeft de patiëntendossiers veiliggesteld.

23-03-2020
3

6.5 Verantwoording
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier nog geen onderzoek naar
gedaan.

26-09-2019
1

Situatie per 23 maart 2020:
Een doorstart nadien is niet mogelijk gebleken aangezien de cliënten bij
aanvang al grotendeels w aren ondergebracht bij een andere zorgverleners.
De curator heeft de patiëntendossiers veiliggesteld.

23-03-2020
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier nog geen onderzoek naar
gedaan.

Toelichting
Situatie per 23 maart 2020:
Een doorstart nadien is niet mogelijk gebleken aangezien de cliënten bij
aanvang al grotendeels w aren ondergebracht bij een andere zorgverleners.
De curator heeft de patiëntendossiers veiliggesteld.

26-09-2019
1

23-03-2020
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier nog geen onderzoek naar
gedaan.

26-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt doet de curator nog geen
onderzoek naar voortzetting of een doorstart van de onderneming.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator heeft meerdere malen verzocht om de administratie volledig aan te
leveren.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
Een doorstart nadien is niet mogelijk gebleken aangezien de cliënten bij
aanvang al grotendeels w aren ondergebracht bij een andere zorgverleners.
De curator heeft de patiëntendossiers veiliggesteld.

23-03-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de (middellijk) bestuurder verzocht de boekhouding van
gefailleerde compleet aan te leveren. De curator heeft een deel ontvangen en
heeft dit in onderzoek.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator heeft inmiddels een groot deel van de administratie ontvangen De
facturatie van 2019 en de jaarrekeningen ontbreken vooralsnog. De curator
heeft verzocht om dit aan te leveren.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
De curator heeft de facturatie en de jaarrekeningen tot op heden niet
ontvangen. De boekhouder heeft aangegeven geen w erkzaamheden meer te
zullen verrichten en de aanw ezige digitale administratie is overgelegd. De
boekhouder heeft aangegeven de fysieke administratie onder zich te hebben.
De curator zal deze ophalen en beoordelen.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
Inmiddels is de fysieke administratie aangeleverd. De curator heeft de fysieke
administratie in onderzoek.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
De curator heeft aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder naar
aanleiding van de administratie. Hiervan is de curator in afw achting.

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2021:
De gevraagde aanvullende informatie is niet aangeleverd. De curator zal zich
beraden over te treffen maatregelen jegens de bestuurder van gefailleerde.

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
Er heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Er zijn afspraken met de
bestuurder gemaakt. De bestuurder is verzocht om informatie aan te leveren.
Er heeft nadien nog een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en de
curator. De bestuurder heeft input gegeven met betrekking tot de debiteuren
en zal nog de benodigde informatie aanleveren. De curator verw acht op korte
termijn de aanvullende informatie van de bestuurder te ontvangen. De curator
zal na het verkrijgen van de informatie de incassow erkzaamheden voortzetten.

17-05-2021
7

Situatie per 15 augustus 2021:
Allereerst w ordt verw ezen naar het hiervoor gestelde onder punt 4.

16-08-2021
8

De bestuurder heeft eveneens geen jaarrekeningen aangeleverd. Het is ook
maar de vraag of deze ooit zijn opgesteld nu de boekhouder heeft verklaard
dat er geen jaarrekeningen aanw ezig zijn. In elk geval zijn er geen
jaarrekeningen gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
Vanw ege het bepaalde in art. 2:10 juncto 2:248 lid 2 en 2:394 BW staat vast

dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat dit
een belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement. De bestuurder is
daarover geïnformeerd.
Situatie per 14 november 2021:
Zie onderdeel 7.5 van dit faillissementsverslag.

15-11-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Vooralsnog zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De boekhouder heeft verklaard dat er geen jaarrekeningen aanw ezig zijn.

24-12-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering is reeds verjaard.

26-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier nog geen onderzoek naar
gedaan.
Ja

26-09-2019
1

24-12-2019
2

Toelichting
Situatie per 23 december 2019:
Vanw ege het bepaalde in art. 2:248 BW lid 2 jo. 2:394 BW staat vast dat het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat dit (het niet
tijdig deponeren van de jaarrekeningen) een belangrijke oorzaak is gew eest
van het faillissement. De bestuurder zal in de gelegenheid w orden gesteld dit
vermoeden gemotiveerd te w eerleggen. De komende periode w ordt het
rechtmatigheidsonderzoek gecontinueerd.

Toelichting
Situatie per 23 maart 2020:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

Toelichting
Situatie per 22 juni 2020:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

23-03-2020
3

22-06-2020
4

Toelichting
Situatie per 21 september 2020:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

Toelichting
Situatie per 18 december 2020:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

Toelichting
Situatie per 16 mei 2021:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

Ja

21-09-2020
5

18-12-2020
6

17-05-2021
7

16-08-2021
8

Toelichting
Situatie per 15 augustus 2021:
De curator heeft het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid afgerond.
Vanw ege het bepaalde in art. 2:10 juncto 2:248 lid 2 en 2:394 BW staat vast
dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat dit
een belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement. De bestuurder is
daarover geïnformeerd.
Ja
Toelichting
Situatie per 14 november 2021:
De curator heeft naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek het
bestuur aansprakelijk gesteld.
Er zijn in de afgelopen drie jaren geen jaarrekeningen opgesteld en
gedeponeerd. Gefailleerde heeft daarmee haar deponeringsplicht ex artikel
2:394 BW geschonden.
Tevens is de administratie onvolledig doordat belangrijke (financiële)
gegevens ontbreken, w aaronder de jaarrekeningen en een ordentelijke
debiteurenadministratie. Op grond daarvan heeft de curator zich op het
standpunt gesteld dat niet is voldaan aan de administratieplicht ex artikel
2:10 BW .
Tot slot heeft de bestuurder niet gehandeld zoals van een redelijk handelend
en denkend bestuurder mag w orden verw acht. Naast het niet voeren van
een ordentelijke debiteurenadministratie, heeft de bestuurder te passief
gehandeld in het incasseren van de debiteuren. Een groot deel van de
vorderingen is daardoor inmiddels oninbaar gebleken. Hierdoor is de
discontinuïteit van gefailleerde in de hand gew erkt. Het bestuur heeft, naar
het oordeel van de curator, de taken kennelijk onbehoorlijk vervult.
Een inhoudelijk reactie is door de curator nog niet ontvangen. W ordt
vervolgd.

7.6 Paulianeus handelen

15-11-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
Ja

24-12-2019
2

Toelichting
Situatie per 23 december 2019:
De curator doet de komende periode (voor zover mogelijk) onderzoek naar
mogelijke paulianeuze handelingen.
In onderzoek

23-03-2020
3

Toelichting
Situatie per 23 december 2019:
De curator doet de komende periode (voor zover mogelijk) onderzoek naar
mogelijke paulianeuze handelingen.
In onderzoek

22-06-2020
4

Toelichting
Situatie per 22 juni 2020:
De curator doet de komende periode (voor zover mogelijk) verder onderzoek
naar mogelijke paulianeuze handelingen.

Toelichting
Situatie per 21 september 2020:
De curator doet de komende periode (voor zover mogelijk) verder onderzoek
naar mogelijke paulianeuze handelingen.
In onderzoek

21-09-2020
5

18-12-2020
6

Toelichting
Situatie per 18 december 2020:
De curator doet de komende periode (voor zover mogelijk) verder onderzoek
naar mogelijke paulianeuze handelingen.
In onderzoek

17-05-2021
7

Toelichting
Situatie per 16 mei 2021:
De curator doet de komende periode (voor zover mogelijk) verder onderzoek
naar
mogelijke paulianeuze handelingen.
Nee
Toelichting
Situatie per 15 augustus 2021:
De curator is tot op heden niet gestuit op paulianeuze transacties. Dit punt is
afgew ikkeld, tenzij de curator stuit op nieuw e informatie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-08-2021
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier nog geen onderzoek naar
gedaan.

26-09-2019
1

Situatie per 23 maart 2020:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2020:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de aankomende periode
continueren.

17-05-2021
7

Situatie per 15 augustus 2021:
Zie hiervoor 7.1.

16-08-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Vanw ege het ingestelde hoger beroep w ordt hier vooralsnog nog geen
onderzoek naar gedaan. Indien het hoger beroep niet slaagt zal het
onderzoek naar het mogelijk paulianeus handelen en/of het onbehoorlijk
besturen w orden gestart.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator heeft meerdere keren verzocht om de volledige administratie aan te
leveren. De curator heeft inmiddels het grootste deel van de administratie van
de boekhouder ontvangen. Er zijn geen jaarrekeningen aangetroffen en de
boekhouder heeft verklaard dat deze er ook niet zijn.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
De curator heeft de facturatie en de jaarrekeningen tot op heden niet
ontvangen. De boekhouder heeft aangegeven geen w erkzaamheden meer te
zullen verrichten en de aanw ezige digitale administratie is overgelegd. De
boekhouder heeft aangegeven de fysieke administratie onder zich te hebben.
De curator zal deze ophalen.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
De curator heeft inmiddels de fysieke administratie ontvangen en heeft deze in
onderzoek.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
De curator heeft de fysieke administratie onderzocht. De curator heeft
aanvullende vragen gesteld en informatie opgevraagd bij de bestuurder. De
curator heeft daarnaast gecorrespondeerd met de zorgverzekeraar over
vermeende vorderingen jegens haar. Deze vorderingen zijn niet komen vast te
staan.

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2020:
De gevraagde aanvullende informatie is niet aangeleverd. De curator zal zich
beraden over te treffen maatregelen jegens de bestuurder van gefailleerde.

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
De bestuurder heeft input gegeven met betrekking tot de debiteuren en zal
nog de benodigde informatie aanleveren. De curator verw acht op korte termijn
de aanvullende informatie van de bestuurder te ontvangen.

17-05-2021
7

Situatie per 15 augustus 2021:
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

16-08-2021
8

Situatie per 14 november 2021:
De bestuurder is aansprakelijk gesteld.

15-11-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 127,05
Toelichting

26-09-2019
1

Kosten Claimsagent voor indiening vorderingen.
€ 166,38

24-12-2019
2

Toelichting
De vordering van Claimsagent is opgelopen tot € 166,38.
€ 181,50

23-03-2020
3

Toelichting
Situatie per 23 maart 2020:
De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 181,50.
€ 181,50

22-06-2020
4

Toelichting
Situatie per 22 juni 2020:
Ongew ijzigd.
€ 190,58

21-09-2020
5

Toelichting
Situatie per 21 september 2020:
De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 190,58.
€ 190,58

18-12-2020
6

Toelichting
Situatie per 18 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 193,60

17-05-2021
7

Toelichting
Situatie per 16 mei 2021:
De boedelvordering van Claimsagent is in de verslagperiode opgelopen tot €
193,60.
€ 193,60

16-08-2021
8

Toelichting
Situatie per 15 augustus 2021:
Ongew ijzigd.
€ 199,65
Toelichting
Situatie per 14 november 2021:
De boedelvordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 199,65.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-11-2021
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 80.758,00

26-09-2019
1

€ 85.584,93

24-12-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ad € 85.584,93.
€ 85.584,93

23-03-2020
3

Toelichting
Situatie per 23 maart 2020:
Ongew ijzigd.
€ 85.992,41

22-06-2020
4

Toelichting
Situatie per 22 juni 2020:
De vorderingen van de Belastingdienst zijn opgelopen tot € 85.992,41.
€ 88.631,41

21-09-2020
5

Toelichting
Situatie per 21 september 2020:
De vorderingen van de Belastingdienst zijn opgelopen tot € 88.631,41.
€ 88.631,41

18-12-2020
6

Toelichting
Situatie per 18 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 88.631,41

17-05-2021
7

Toelichting
Situatie per 16 mei 2021:
Ongew ijzigd.
€ 88.631,41

16-08-2021
8

Toelichting
Situatie per 15 augustus 2021:
Ongew ijzigd.
€ 88.631,41
Toelichting
Situatie per 14 november 2021:
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

15-11-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

26-09-2019
1

Toelichting
Geen.
€ 0,00

18-12-2020
6

Toelichting
Situatie per 18 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 0,00
Toelichting
Situatie per 16 mei 2021:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

17-05-2021
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

26-09-2019
1

Toelichting
Vooralsnog geen.
€ 9.014,42

24-12-2019
2

Toelichting
Eén preferente crediteur ad € 9.014,42.
€ 14.041,68

23-03-2020
3

Toelichting
Situatie per 23 maart 2020:
Tw ee preferente crediteuren hebben een vordering ingediend ad in totaal €
14.041,68
€ 14.041,68

22-06-2020
4

Toelichting
Situatie per 22 juni 2020:
Ongew ijzigd.
€ 14.041,68

21-09-2020
5

Toelichting
Situatie per 21 september 2020:
Ongew ijzigd.
€ 14.041,68

18-12-2020
6

Toelichting
Situatie per 18 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 19.197,26

17-05-2021
7

Toelichting
situatie per 16 mei 2021:
De overige preferente vorderingen zijn in de verslagperiode opgelopen tot €
19.197,26.
€ 19.197,26

16-08-2021
8

Toelichting
Situatie per 15 augustus 2021:
Ongew ijzigd.
€ 19.197,26

15-11-2021
9

Toelichting
Situatie per 14 november 2021:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

26-09-2019
1

Toelichting
Via claimsagent.
Gefailleerde heeft ook nog een eigen overzicht aangeleverd w aarbij er sprake
zou zijn van 96 crediteuren. De curator onderzoekt de juistheid hiervan. De
crediteurenlijst is niet volledig aangeleverd. De crediteuren die op grond van
de lijst aangeschreven kunnen w orden zijn aangeschreven. Verw acht w ordt
dat de crediteurenlast dus zal toenemen.
15

24-12-2019
2

Toelichting
Situatie per 23 december 2019:
Tot op heden hebben vijftien partijen een concurrente vordering ingediend.
19

23-03-2020
3

Toelichting
Situatie per 23 maart 2020:
Tot op heden hebben 19 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
19

22-06-2020
4

Toelichting
Situatie per 22 juni 2020:
Ongew ijzigd.
21

21-09-2020
5

Toelichting
Situatie per 21 september 2020:
Tot op heden hebben 21 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
21

18-12-2020
6

Toelichting
Situatie per 18 december 2020:
Ongew ijzigd.
21

17-05-2021
7

Toelichting
Situatie per 16 mei 2021:
Ongew ijzigd.
21

16-08-2021
8

Toelichting
Situatie per 15 augustus 2021:
Ongew ijzigd.
22
Toelichting
Situatie per 14 november 2021:
Tot op heden hebben 22 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-11-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.762,62

26-09-2019
1

Toelichting
(volgens eigen administratie € 89.561,60)
€ 84.542,57

24-12-2019
2

€ 98.029,30

23-03-2020
3

€ 98.377,14

22-06-2020
4

€ 130.631,30

21-09-2020
5

€ 130.631,30

18-12-2020
6

Toelichting
Situatie per 18 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 130.631,30

17-05-2021
7

Toelichting
Situatie per 126 mei 2021:
Ongew ijzigd.
€ 130.631,30

16-08-2021
8

Toelichting
Situatie per 15 augustus 2021:
Ongew ijzigd.
€ 130.683,40

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

15-11-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Gezien het stadium w aarin het faillissement thans verkeert, kunnen hierover
nog geen mededelingen w orden gedaan.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
Gezien het stadium w aarin het faillissement thans verkeert, kunnen hierover
nog geen mededelingen w orden gedaan.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
Gezien het stadium w aarin het faillissement thans verkeert, kunnen hierover
nog geen mededelingen w orden gedaan.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
Gezien het stadium w aarin het faillissement thans verkeert, kunnen hierover
nog geen mededelingen w orden gedaan.

21-09-2020
5

Situatie per 18 september 2020:
De gevraagde aanvullende(debiteuren)informatie is niet aangeleverd. De
curator zal zich beraden over te treffen maatregelen jegens de bestuurder van
gefailleerde met het doel om de debiteurenportefeuille zo volledig mogelijk te
incasseren. Tevens zal de curator de eventuele uitkomsten van de
maatregelen meenemen in het rechtmatigheidsonderzoek. De curator bericht
hierover in het volgende verslag en gaat ervan uit dat de bestuurder alsdan
alles heeft aangeleverd.

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
De curator verw acht op korte termijn de incassow erkzaamheden te kunnen
voortzetten. Dit is afhankelijk van de input van de bestuurder.

17-05-2021
7

Situatie per 15 augustus 2021:
De verw achte w ijze van afw ikkeling en de termijn w aartegen afw ikkeling zal
geschieden, hangt samen met hetgeen besproken is in hoofdstuk 7 van dit
verslag.

16-08-2021
8

Situatie per 14 november 2021:
Ongew ijzigd.

15-11-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Communicatie met crediteuren en de crediteurenadministratie.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Communicatie met crediteuren en de crediteurenadministratie.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
Communicatie met crediteuren en de crediteurenadministratie.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
Communicatie met crediteuren en de crediteurenadministratie.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
Communicatie met crediteuren en de crediteurenadministratie.

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2020:
Communicatie met crediteuren en de crediteurenadministratie.

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
Communicatie met crediteuren en de crediteurenadministratie.

17-05-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank
Utrecht van 27 augustus 2019 w aarin Neuman Zorg en Comfort B.V. in staat
van faillissement is verklaard.

26-09-2019
1

Daarnaast heeft de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd onlangs van een
dw angsom aan gefailleerde opgelegd, w egens het niet aanleveren van de
Jaarverantw oording Zorg over het verslagjaar 2018. De curator heeft
gefailleerde en diens advocaat op de hoogte gebracht van de beschikking en
de mogelijke gevolgen bij een geslaagd hoger beroep.
Situatie per 23 december 2019:
Het gerechtshof Arnhem-Leeuw arden locatie Arnhem heeft geoordeeld dat het
hoger beroep faalt en het bestreden vonnis zal w orden bekrachtigd. De
faillietverklaring blijft in stand.

24-12-2019
2

9.2 Aard procedures
Hoger beroep faillissementsaanvraag.

26-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Op 7 oktober 2019 vindt er een mondelinge behandeling plaats van het hoger
beroep bij het Gerechtshof in Arnhem.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Het gerechtshof Arnhem-Leeuw arden locatie Arnhem heeft geoordeeld dat het
hoger beroep faalt en het bestreden vonnis zal w orden bekrachtigd.

24-12-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is opgeroepen en zal verschijnen.

26-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Er is door (middellijk) bestuurder hoger beroep ingesteld. Conform hetgeen
gebruikelijk is, beperkt de curator zijn w erkzaamheden hangende dit hoger
beroep tot het strikt noodzakelijke.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
De curator is aangevangen met de debiteurenincasso en start aankomende
periode met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
De curator heeft de ontw ikkelingen aangaande de debiteurenincasso
voorgelegd aan de middellijk bestuurder met het verzoek om een inhoudelijke
reactie hierop te geven. De curator zal aankomende periode benutten om te
bezien of en w elke vorderingen nog geïncasseerd kunnen w orden. De curator
zal aankomende periode, afhankelijk van de laatste ontw ikkelingen met
betrekking tot de coronaviruspandemie, de fysieke administratie kunnen
ophalen bij de boekhouder en dit beoordelen.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
De curator zal trachten dit punt de aankomende periode af te w ikkelen.
Inmiddels is de fysieke administratie ontvangen en deze is in onderzoek.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
Communicatie met crediteuren en de crediteurenadministratie .

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2020:
De gevraagde aanvullende (debiteuren)informatie is niet aangeleverd. De
curator zal zich beraden over te treffen maatregelen jegens de bestuurder van
gefailleerde met het doel om de debiteurenportefeuille zo volledig mogelijk te
incasseren. Tevens zal de curator de eventuele uitkomsten van de
maatregelen meenemen in het rechtmatigheidsonderzoek. De curator bericht
hierover in het volgende verslag en gaat ervan uit dat de bestuurder alsdan
alles heeft aangeleverd.

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
De curator verw acht op korte termijn de gevraagde informatie te ontvangen.
De bestuurder heeft na het faillissementsverhoor en de bespreking met de
curator input geleverd. Aan de hand daarvan zijn concrete afspraken gemaakt.
Zodra de curator de gevraagde informatie ontvangt, w orden de
incassow erkzaamheden voortgezet.

17-05-2021
7

Situatie per 15 augustus 2021:
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en conclusies
getrokken en onderneemt ter zake dit onderdeel actie. W ordt derhalve
vervolgd.

16-08-2021
8

Situatie per 14 november 2021:
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld. W ordt vervolgd.

15-11-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
Gezien het voornoemde kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen
mededelingen w orden gedaan.

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
Gezien het voornoemde kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen
mededelingen w orden gedaan.

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
Gezien het voornoemde kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen
mededelingen w orden gedaan.

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2020:
De komende periode w ikkelt de curator het punt debiteuren af indien de
bestuurder de gevraagde informatie heeft aangeleverd. Parallel daaraan w ordt
het rechtmatigheidsonderzoek voltooid. Afhankelijk van de resultaten van dat
onderzoek kan al dan niet de afw ikkeling in gang w orden gezet. Indien de
bestuurder w eigerachtig blijft de gevraagde stukken aan te leveren en/of het
rechtmatigheidsonderzoek uitw ijst dat er onrechtmatigheden hebben
plaatsgevonden, zal de afw ikkeling vertraging oplopen en zal de curator
maatregelen moeten nemen.

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
De curator verw acht op korte termijn de gevraagde informatie te ontvangen.
Afhankelijk daarvan w orden de incassow erkzaamheden voort- of stopgezet.
De curator zal uitkomsten daarvan tevens meenemen in het
rechtmatigheidsonderzoek. Daarmee is de afw ikkelingstermijn van dit
faillissement tevens afhankelijk van de bovengenoemde uitkomsten.

17-05-2021
7

Situatie per 15 augustus 2021:
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en conclusies
getrokken en onderneemt ter zake dit onderdeel actie. De afw ikkelingstermijn
is afhankelijk daarvan.

16-08-2021
8

Situatie per 14 november 2021:
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld. W ordt vervolgd.

15-11-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
15-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

15-11-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
- onderzoek administratie
- onderzoek naar debiteuren en onderhanden w erk
- onderzoek naar rechtmatigheid
- crediteurencommunicatie

26-09-2019
1

Situatie per 23 december 2019:
-onderzoek naar rechtmatigheid
-onderzoek naar onderhanden w erk
-crediteurencommunicatie
-debiteurencommunicatie

24-12-2019
2

Situatie per 23 maart 2020:
- rechtmatigheidsonderzoek
- onderzoek naar onderhanden w erk
- crediteurencommunicatie
- debiteurenincasso

23-03-2020
3

Situatie per 22 juni 2020:
- rechtmatigheidsonderzoek
- onderzoek naar onderhanden w erk
- crediteurencommunicatie
- debiteurenincasso

22-06-2020
4

Situatie per 21 september 2020:
- rechtmatigheidsonderzoek
- onderzoek naar onderhanden w erk
- crediteurencommunicatie
- debiteurenincasso

21-09-2020
5

Situatie per 18 december 2020:
- rechtmatigheidsonderzoek
- crediteurencommunicatie
- debiteurenincasso

18-12-2020
6

Situatie per 16 mei 2021:
- rechtmatigheidsonderzoek
- faillissementsverhoor
- debiteurenbespreking
- crediteurencommunicatie
- debiteurenincasso

17-05-2021
7

Situatie per 15 augustus 2021:
- vervolgstappen rechtmatigheidsonderzoek;
- eventuele rechtsmaatregelen in gang zetten;
- crediteurencommunicatie.

16-08-2021
8

Situatie per 14 november 2021:
- afronding bestuurdersaansprakelijkheid / (mogelijk) treffen van
rechtsmaatregelen;
- crediteurencommunicatie.

15-11-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

