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24-09-2021
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 24 augustus 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Thuiszorg Jouw W erk B.V. (KvK-nummer:
75053799), statutair gevestigd te Maartensdijk, feitelijk gevestigd te (3723
MB) Bilthoven aan de Professor Bronkhorstlaan 10, met benoeming van mr. P.J.
Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der
Zw aag tot curator.

24-09-2021
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van gefailleerde bestaan uit het verlenen van persoonlijke
verzorging en verpleging aan huis.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

24-09-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen opgesteld w aardoor het vooralsnog
niet mogelijk is gebleken om inzicht te verkrijgen in de financiële gegevens van
de voorgaande jaren.

24-09-2021
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat het niet mogelijk is om jaarcijfers
te reproduceren.

23-12-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

24-09-2021
1

Boedelsaldo
€ 6.268,27

24-09-2021
1

€ 25.464,08

23-12-2021
2

€ 24.287,24

23-03-2022
3

€ 45.032,76

23-06-2022
4

Verslagperiode
van
24-8-2021

24-09-2021
1

t/m
23-9-2021
van
24-9-2021

23-12-2021
2

t/m
22-12-2021
van
23-12-2021

23-03-2022
3

t/m
22-3-2022
van
23-3-2022
t/m
22-6-2022

Bestede uren

23-06-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

121 uur 18 min

2

63 uur 18 min

3

29 uur 6 min

4

11 uur 54 min

totaal

225 uur 36 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is het faillissement geïnventariseerd en is de
onderneming tijdelijk voortgezet w aarna de zorgactiviteiten gecontroleerd zijn
afgebouw d. Daarnaast is aangevangen met het in kaart brengen van de
debiteurenincasso en met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

24-09-2021
1

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 185 uren en 12 minuten.

23-12-2021
2

In de tw eede verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen en de voorraad verkocht
en is het gehuurde opgeleverd aan de verhuurder. Voorts zijn de
debiteurenincasso en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 214 uren en 18 minuten.

23-03-2022
3

In de derde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het afronden van
de debiteurenincasso en het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 226 uren en 12 minuten.

23-06-2022
4

In de vierde verslagperiode is de debiteurenincasso afgerond en is het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 11 juni 2019. Een natuurlijk persoon is sinds de
oprichting bestuurder en aandeelhouder. Daarnaast heeft gefailleerde een
commissaris.

24-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is betrokken bij een lopende procedure (zie onder het kopje
'Procedures').

1.3 Verzekeringen

24-09-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringsportefeuille van gefailleerde is in de eerste verslagperiode
geïnventariseerd en alle lopende verzekeringen zijn geroyeerd. In de volgende
verslagperiode w ordt een beperkte restitutie van de lopende verzekeringen
verw acht.

24-09-2021
1

De verw achte restitutie is verrekend met openstaande vorderingen van de
verzekeraar. Er resteren geen w erkzaamheden.

23-12-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een kantoorruimte aan de Professor Bronkhorstlaan 10 te
(3723 MB) Bilthoven. De huurovereenkomst is bij brief van 27 augustus 2021
met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen de w ettelijke
opzegtermijn van maximaal drie maanden. In de volgende verslagperiode dient
het gehuurde te w orden opgeleverd aan de verhuurder.

24-09-2021
1

In de tw eede verslagperiode is de huurovereenkomst met w ederzijds
goedvinden geëindigd per 1 november 2021 en is het gehuurde opgeleverd
aan de verhuurder.

23-12-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde voorheen samenw erkte met
Stichting Verbinden met Zorg, w aarbij er gecontracteerde zorg w erd verleend
en maandelijks w erd uitbetaald. Sinds 2019 zou Verbinden met Zorg niet meer
correct aan gefailleerde betalen, w aardoor de bestuurder zich genoodzaakt
zag om vanaf 1 januari 2021 verder te gaan als verlener van
ongecontracteerde zorg. Vanaf dat moment diende gefailleerde aan haar
cliënten te factureren, die de facturen vervolgens konden indienen bij hun
zorgverzekeraars. Er w as geen rechtstreeks contact tussen de
zorgverzekeraars en gefailleerde over de openstaande facturen. Dit had tot
gevolg dat de inkomsten voor gefailleerde niet duidelijk zichtbaar en
consequent w aren. Uiteindelijk zijn bij diverse crediteuren financiële
achterstanden ontstaan. De verhuurder heeft vervolgens het faillissement
aangevraagd. In de volgende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden
gedaan of de verklaringen van de bestuurder correct zijn en of er ook andere
oorzaken aan het faillissement ten grondslag liggen.

24-09-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

24-09-2021
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er zes w erknemers in dienst. Er zou één
persoon per 1 september 2021 in dienst treden, maar deze indiensttreding is
niet doorgegaan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

24-09-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-8-2021

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de eerste verslagperiode hebben de w erknemers een ontslagbrief
ontvangen (na verkregen machtiging van de rechter-commissaris) en zijn zij
aangemeld bij het UW V voor de loongarantieregeling. Er resteren geen
w erkzaamheden.

24-09-2021
1

In de vorige verslagperiode is de door gefailleerde aangevraagde zorgbonus
over 2021 (in verband met de coronapandemie) op de faillissementsrekening
ontvangen. Vanw ege onder meer de bijzondere aard van de zorgbonus is
deze, met toestemming van de rechter-commissaris, doorgestort aan de
w erknemers die hiervoor in aanmerking kw amen.

23-03-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

24-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er resteren geen w erkzaamheden.

24-09-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris en andere bedrijfsmiddelen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft een beperkte kantoorinventaris in eigendom. In de eerste
verslagperiode is aan een derde partij verzocht om een w aardering en
kostenopgave voor een eventuele veiling van deze inventaris op te stellen.
Daarnaast heeft gefailleerde bedrijfseigendommen (zoals laptops, telefoons en
w erktassen met inhoud) aan de w erknemers ter beschikking gesteld. Deze
dienen in de volgende verslagperiode te w orden ingeleverd en (voor zover
mogelijk) te gelde gemaakt.

24-09-2021
1

De kantoorinventaris is in de tw eede verslagperiode openbaar geveild. Met het
veilinghuis is overeengekomen dat als de kosten hoger zouden zijn dan de
baten, het negatieve resultaat voor rekening van het veilinghuis zou komen.
De veilingkosten bleken hoger te zijn dan de baten, w aardoor er geen
opbrengst voor de boedel is gerealiseerd. De bedrijfsmiddelen van w aarde die
de w erknemers onder zich hielden, zijn in de tw eede verslagperiode
ontvangen en dienen in de volgende verslagperiode te w orden verkocht.

23-12-2021
2

De bedrijfsmiddelen die de w erknemers onder zich hielden, zijn aangeboden
aan een veilinghuis en zullen middels een restveiling te gelde w orden
gemaakt.

23-03-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een voorrecht van de fiscus ten aanzien van de
bedrijfsmiddelen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

24-09-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de volgende verslagperiode(n) dienen de bedrijfsmiddelen te gelde te
w orden gemaakt.

24-09-2021
1

De bedrijfsmiddelen die de w erknemers onder zich hielden, dienen in de
volgende verslagperiode te w orden verkocht.

23-12-2021
2

De veiling van de resterende bedrijfsmiddelen dient te w orden afgerond.

23-03-2022
3

De restveiling w aarin de bedrijfsmiddelen w orden verkocht zal in de volgende
verslagperiode plaatsvinden en vervolgens financieel w orden afgerond.

23-06-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Beperkte voorraad.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft een zeer beperkte voorraad medische verbruiksmiddelen in
eigendom. Voorts beschikte zij op datum faillissement over onderhanden w erk
in verband met de in de maand augustus 2021 geleverde maar nog niet
gefactureerde zorg. In de eerste verslagperiode is het onderhanden w erk
gefactureerd, zie verder in hoofdstuk 4. Debiteuren.

24-09-2021
1

In de tw eede verslagperiode is de voorraad openbaar geveild. De
veilingkosten w aren hoger dan de baten, w aardoor er geen opbrengst voor de
boedel is gerealiseerd.

23-12-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de volgende verslagperiode(n) dient de voorraad te gelde te w orden
gemaakt.

24-09-2021
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

23-12-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

(Vooralsnog) niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Voor zover bekend heeft gefailleerde geen andere activa in eigendom.

24-09-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er resteren geen w erkzaamheden.

24-09-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 27.482,20

€ 27.482,20

€ 27.482,20

€ 27.482,20

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de eerste verslagperiode is getracht de debiteurenportefeuille in kaart te
brengen. Voorts zijn facturen opgesteld voor de maand augustus 2021.
Gefailleerde verleende ongecontracteerde zorg aan haar cliënten, die op hun
beurt tussen de 60% en 75% van de facturen van gefailleerde vergoed kregen
van hun zorgverzekeraars. Het gedeelte dat niet w erd vergoed door de
zorgverzekeraars nam gefailleerde voor eigen rekening. Hierdoor is vooralsnog
onvoldoende inzicht in de debiteurenportefeuille per datum faillissement.

24-09-2021
1

Na correcties heeft de te incasseren debiteurenportefeuille per datum
faillissement een omvang van € 31.636,32 (btw niet van toepassing). De
debiteurenstand bedraagt, na door debiteuren verrichte betalingen ter hoogte
van in totaal € 10.199,49, thans € 21.436,83.

23-12-2021
2

In de derde verslagperiode hebben er nadere correcties op de
debiteurenstand plaatsgevonden ter hoogte van € 4.154,12. De omvang van
de debiteurenportefeuille per datum faillissement is daardoor € 27.482,20 (btw
niet van toepassing). Hiervan is een totaalbedrag van € 10.988,80 (btw niet
van toepassing) geïncasseerd en er dient nog een bedrag van € 16.493,40 te
w orden geïncasseerd. Het resterende bedrag betreft een vordering op één
debiteur.

23-03-2022
3

In de vierde verslagperiode is de incasso van de debiteurenportefeuille
afgerond. In totaal is er een bedrag van € 27.482,20 geïncasseerd.

23-06-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de volgende verslagperiode(n) dient de debiteurenportefeuille in kaart te
w orden gebracht en dient de incasso te w orden voortgezet.

24-09-2021
1

In de volgende verslagperiode(n) dient de debiteurenincasso te w orden
voortgezet.

23-12-2021
2

Er resteren geen w erkzaamheden.

23-06-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

24-09-2021
1

Voor zover bekend heeft gefailleerde geen schuld aan een bank.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend is gefailleerde geen partij bij een lopende
leaseovereenkomst.

24-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend heeft gefailleerde geen zekerheden verstrekt.

24-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-09-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich tot op heden nog geen crediteur gemeld met een
eigendomsvoorbehoud.

24-09-2021
1

5.6 Retentierechten
Er heeft tot op heden nog geen crediteur een beroep gedaan op een
retentierecht.

24-09-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft tot op heden nog geen crediteur een beroep gedaan op een recht van
reclame.

24-09-2021
1

Ook in de tw eede verslagperiode heeft geen enkele crediteur zich gemeld met
een reclamerecht. De termijn voor het inroepen van een reclamerecht is
inmiddels verstreken. Er resteren thans geen w erkzaamheden.

23-12-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

24-09-2021
1

(Vooralsnog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er resteren geen w erkzaamheden.

24-09-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de eerste verslagperiode is de onderneming van gefailleerde tijdelijk
voortgezet zodat de zorgverlening op een gecontroleerde en veilige w ijze kon
w orden afgebouw d. De voortzettingsperiode heeft uiteindelijk geduurd van
datum faillissement tot en met 3 september 2021. Alle zorgbehoevende
cliënten zijn na deze datum – met hulp van familie van de cliënten, huisartsen,
en de zorgverzekeraars – overgeplaatst naar andere thuiszorgorganisaties.

24-09-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
In de volgende verslagperiode(n) zal de financiële verslaglegging w orden
opgemaakt. Met de incasso van de uitgevoerde w erkzaamheden gedurende de
voortzettingsperiode is in de eerste verslagperiode aangevangen.

24-09-2021
1

De te incasseren debiteurenportefeuille ten aanzien van de
voortzettingsperiode heeft een omvang van € 4.363,87 (btw niet van
toepassing). Inmiddels is een bedrag van € 2.873,19 van (boedel)debiteuren
ontvangen, zodat er nog een bedrag van € 1.490,68 open staat. Voor de
voortzetting van de onderneming is een bedrag van € 1.247,41 (inclusief btw )
aan kosten gemaakt. Het geïncasseerde nettoresultaat van de
voortzettingsperiode bedraagt thans derhalve € 1.625,78.

23-12-2021
2

In de derde verslagperiode zijn aanvullende facturen verzonden over de
voortzettingsperiode, maar hebben er ook afboekingen plaatsgevonden. De
definitieve debiteurenportefeuille ten aanzien van de voortzettingsperiode
bedraagt daardoor € 3.211,70 (btw niet van toepassing). Het openstaande
bedrag is inmiddels volledig geïncasseerd. Gelet op de gemaakte kosten ad €
1.247,41 (inclusief btw ), bedraagt het nettoresultaat van de
voortzettingsperiode € 1.964,29.

23-03-2022
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de volgende verslagperiode dienen de facturen ten aanzien van de
voortzettingsperiode te w orden geïncasseerd en dient de financiële
verslaglegging te w orden opgemaakt.

24-09-2021
1

De debiteurenincasso ten aanzien van de voortzettingsperiode dient in de
volgende verslagperiode(n) te w orden voortgezet.

23-12-2021
2

Er resteren geen w erkzaamheden.

23-03-2022
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Er heeft zich een aantal geïnteresseerde partijen gemeld, maar dit heeft niet
geleid tot een doorstart. Voor nieuw e organisaties bleken de opstartkosten te
hoog te zijn (met name vanw ege de noodzaak tot het opstellen van
zorgplannen) en bestaande organisaties bleken onvoldoende ruimte te
hebben voor het overnemen van alle cliënten (met name vanw ege
personeelstekorten in de branche).

24-09-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-09-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

24-09-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

24-09-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

24-09-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is een externe partij ingeschakeld om de
administratie van gefailleerde veilig te stellen. In de volgende verslagperiode
zal w orden geoordeeld of op een behoorlijke w ijze invulling is gegeven aan de
boekhoudplicht.

24-09-2021
1

Gebleken is dat er onvoldoende inzicht kan w orden verkregen in de financiële
gegevens van gefailleerde. Er lijkt dus niet te zijn voldaan aan de
boekhoudplicht in de zin van artikel 2:11 BW .

23-12-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft geen jaarrekening gedeponeerd, terw ijl de
deponeringstermijn voor de jaarrekening van 2019 w el w as verstreken.

24-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is niet verplicht tot het laten opstellen van een
goedkeuringsverklaring van een accountant.

24-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit is nog in onderzoek.

24-09-2021
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat de aandelen van gefailleerde niet
w aren volgestort. De aandeelhouder is verzocht om de aandelen alsnog vol te
storten door een bedrag van € 100,- te voldoen op de faillissementsrekening.
Hieraan heeft de aandeelhouder voldaan.

23-12-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-09-2021
1

Dit onderw erp is thans in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-09-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode is aangevangen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

24-09-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is in deze verslagperiode voortgezet.

23-12-2021
2

In de derde verslagperiode zijn de voorlopige bevindingen en resterende
vragen aan het bestuur voorgelegd. Er is nog geen reactie ontvangen.

23-03-2022
3

In de vierde verslagperiode is er contact gew eest met de bestuurder en is er
op een aantal vragen antw oord gegeven. In de volgende verslagperiode zal
er een vervolgbespreking plaatsvinden met de bestuurder ten aanzien van
de verdere afw ikkeling van (onder meer) het rechtmatigheidsonderzoek.

23-06-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode dient het rechtmatigheidsonderzoek te w orden
voortgezet.

24-09-2021
1

In de volgende verslagperiode dient een reactie van het bestuur op de
voorlopige bevindingen te w orden ontvangen, w aarna het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden voortgezet.

23-03-2022
3

In de volgende verslagperiode(n) dient de bespreking met de bestuurder
plaats te vinden en dient het rechtmatigheidsonderzoek te w orden afgerond.

23-06-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 36,30

24-09-2021
1

€ 84,70

23-12-2021
2

€ 35.375,84

23-03-2022
3

Toelichting
ClaimsAgent: € 102,85
UW V: € 35.272,99

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 70.511,00

24-09-2021
1

€ 74.477,00

23-12-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

24-09-2021
1

Het UW V heeft haar vordering (vooralsnog) niet ingediend.

€ 10.962,01

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-03-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

24-09-2021
1

27

23-12-2021
2

28

23-03-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 87.713,64

24-09-2021
1

€ 143.259,16

23-12-2021
2

€ 143.323,64

23-03-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

24-09-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

24-09-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Stichting Verbinden met Zorg heeft een procedure aangespannen tegen
gefailleerde en haar bestuurder.

24-09-2021
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat L. Boudra, t.h.o.d.n. Zorg bij
Lamyae dan w el Zorgkantoor Noor ('Zorg bij Lamyae') tevens een procedure
aanhangig had gemaakt tegen gefailleerde en (de eenmanszaak van) haar
bestuurder.
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9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Gefailleerde en de w ederpartij hebben in 2019 een
samenw erkingsovereenkomst gesloten. De w ederpartij stelt dat niet op
behoorlijke w ijze invulling is gegeven aan deze overeenkomst en vordert
restitutie van, in haar optiek, onrechtmatig geleverde zorg. Zij spreekt tevens
de bestuurder in privé aan. De w ederpartij heeft conservatoir beslag gelegd op
de bankrekening van gefailleerde. Gefailleerde en de bestuurder betw isten het
standpunt van de w ederpartij en vorderen in reconventie betaling van de
geleverde zorg in het laatste kw artaal van 2020 aan gefailleerde. Daarnaast
hebben zij een tw eetal incidenten ingediend, te w eten opheffing van het
gelegde beslag en overlegging van de (declaratie)administratie van de
w ederpartij die ziet op gefailleerde (ex artikel 843a Rv).
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In de procedure die Zorg bij Lamyae aanhangig had gemaakt, w erd nakoming
gevorderd van betalingsverplichtingen door gefailleerde.

23-12-2021
2

9.3 Stand procedures
Bij tussenvonnis van 21 juli 2021 is het beslag opgeheven en is geoordeeld
dat partijen, tegelijkertijd met de behandeling in de hoofdzaak, mondeling
w orden gehoord over het verzoek tot overlegging van de administratie van de
w ederpartij. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 23 december
2021.
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De mondelinge behandeling in de procedure tegen Stichting Verbinden met
Zorg is uitgesteld naar 22 april 2022. In de procedure tegen Zorg bij Lamyae
heeft de rechtbank Midden-Nederland op 8 september 2021 vonnis gew ezen
met veroordeling van gefailleerde tot betaling van de openstaande hoofdsom,
vermeerderd met de w ettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten, de
proceskosten en de nakosten. De rechtbank heeft de vorderingen jegens de
bestuurder (en haar eenmanszaak) afgew ezen.
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De status van de lopende procedure tegen Stichting Verbinden met Zorg is
ongew ijzigd.
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De mondelinge behandeling in de procedure tegen Stichting Verbinden met
Zorg heeft niet plaatsgevonden. De procedure is ten aanzien van gefailleerde
geschorst en staat voor 5 oktober 2022 op de (parkeer)rol. Partijen kunnen
zich dan uitlaten over het al dan niet voortprocederen.
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9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
In de volgende verslagperiode dient nader onderzoek te w orden gedaan naar
de vraag of er een boedelbelang is bij overneming van de procedure.
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Het onderzoek naar een eventueel boedelbelang bij de procedure van
Stichting Verbinden met Zorg dient in de volgende verslagperiode(n) te w orden
voortgezet. De w ederpartij in de procedure tegen Zorg bij Lamyae is
uitgenodigd om haar vordering ter verificatie in te dienen.
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Het onderzoek naar het eventuele boedelbelang bij de procedure tegen
Stichting Verbinden met Zorg is (vooralsnog) afgerond. Er is (nog) geen
verzoek tot overneming van de procedure ontvangen. De procedure zal
w orden gemonitord.
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Er w orden in de procedure geen w erkzaamheden meer verw acht.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
– er dient inzage te w orden verkregen in de financiële gegevens;
– het gehuurde dient te w orden opgeleverd aan de verhuurder;
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de bedrijfsmiddelen en de voorraad dienen te gelde te w orden gemaakt;
de inventarisatie van de debiteurenportefeuille en de incasso daarvan
dient te w orden voortgezet;
de financiële verslaglegging over de voortzettingsperiode dient te
w orden opgemaakt;
de incasso van de debiteuren over de voortzettingsperiode dient te
w orden voortgezet;
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
het onderzoek naar een eventuele overneming van de juridische
procedure dient te w orden voortgezet.

de bedrijfsmiddelen die de w erknemers onder zich hielden, dienen te
w orden verkocht;
de incasso van de debiteurenportefeuille (per datum faillissement) dient
te w orden voortgezet;
de incasso van de debiteurenportefeuille ten aanzien van de
voortzettingsperiode dient te w orden voortgezet;
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
het onderzoek naar een eventuele overneming van de juridische
procedure dient te w orden voortgezet.

De bedrijfsmiddelen die de w erknemers onder zich hielden, dienen te
w orden verkocht;
De incasso van de debiteurenportefeuille (per datum faillissement) dient
te w orden voortgezet;
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Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
De lopende juridische procedure dient te w orden gemonitord.

De veiling betreffende de bedrijfsmiddelen dient te w orden afgerond;
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden
voortgezet;
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
De lopende juridische procedure dient te w orden gemonitord.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
23-9-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit 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 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 en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen
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