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

4
22-11-2022
F.16/22/14
NL:TZ:0000216360:F001
25-01-2022

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Mediplus Eemland B.V.

25-02-2022
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Mediplus, een erkend medisch speciaalzaak, is een samenw erkingsverband
van tw aalf apotheken in Amersfoort en Leusden. Medisplus houdt zich bezig
met de in- en verkoop van medische hulpmiddelen.

25-02-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 890.000,00

€ -254.000,00

€ 242.747,00

2020

€ 830.000,00

€ 7.000,00

€ 392.657,00

2019

€ 913.000,00

€ -22.000,00

€ 339.366,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
10

25-02-2022
1

Boedelsaldo
€ 125.217,42

25-02-2022
1

Toelichting
Er is eveneens een bedragn van € 710,50 aan kasgeld aangetroffen. Dit zal
w orden gestort en overgemaakt naar de boedelrekening.

€ 187.992,32

25-05-2022
2

Toelichting
De curator is doende het kasgeld te storten op de faillissementsrekening.

€ 136.976,24

25-08-2022
3

€ 138.119,14

22-11-2022
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn verschillende betalingen van de
debiteuren voor een totaalbedrag van
€ 1.158,61 op de boedelrekening bijgeschreven.

Verslagperiode
van

25-02-2022
1

25-1-2022
t/m
24-2-2022
van

25-08-2022
3

18-5-2022
t/m
24-8-2022
van
25-8-2022
t/m
22-11-2022

Bestede uren

22-11-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95 uur 30 min

3

26 uur 0 min

4

30 uur 12 min

totaal

243 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het openbaar verslag in het faillissement van Mediplus Eemland B.V.
Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en
w ordt geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister. De
verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe
een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.

25-02-2022
1

De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurders en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan 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.
In dit faillissement vindt momenteel nog het rechtmatigheidsonderzoek en
debiteurenincasso plaatst. Aan de bestuurders van de vennootschap zijn de
nodige vragen gesteld, die zijn beantw oord. De beantw oording heeft geleid
tot vervolgvragen. De curator is in afw achting van de reactie van het bestuur
op de vervolgvragen. Eveneens is in de afgelopen verslagperiode tijd
besteed aan het onderzoeken en incasseren van de debiteurenposities.
Verw acht w ordt dat beide actiepunten in de komende verslagperiode kunnen
w orden afgerond en dat het faillissement vervolgens kan w orden
afgew ikkeld.

22-11-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mediplus Eemland B.V. (hierna: "Mediplus") is op 27 juni 2002 opgericht.
Bestuurders zijn de heer R. Bots en G. Franssen. De aandelen in Mediplus
w orden gehouden door (indirect) tien apothekers die w erkzaam zijn in
Amersfoort en Leusden.

25-02-2022
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

25-02-2022
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

25-02-2022
1

1.4 Huur
Mediplus huurt een bedrijfsruimte aan de Randw ijcklaan 6B te Amersfoort. De
huurprijs per maand bedraagt € 2.754,68,= (exclusief BTW ). De
huurovereenkomst w as reeds voor faillissementsdatum opgezegd tegen 1 april
2022. De huurprijs is tot en met 31 maart 2022 voldaan. De bedrijfsruimte zal
voor 1 april 2022 aan de verhuurder w orden opgeleverd.

25-02-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur zijn de oorzaken van het faillissement als
volgt.
De aan Mediplus verbonden apotheken verw ezen hun cliënten door naar
Mediplus voor de verstrekking van met name incontinentiemateriaal. De
betaling vindt in de regel plaats door de zorgverzekeraar van betreffende
cliënten. In de afgelopen jaren zijn de vergoedingen door de zorgverzekeraars
naar beneden bijgesteld. De vergoedingensystematiek is veranderd: in plaats
van vergoeding per stuk is gekozen voor een dagvergoeding per patiënt aan
de hand van de mate van incontinentie. Het gevolg w as dat bij dezelfde
leveringen de vergoedingen vanw ege de zorgverzekeraars aanzienlijk lager is
gew orden. Daarnaast w erd er door de zorgverzekeraars op aangestuurd dat
het incontinentiemateriaal w ordt geleverd door postorderbedrijven in plaats
van medisch speciaalzaken. Voorts moest Mediplus ook landelijk gaan leveren
en niettemin ook ondersteuning bieden. Mediplus heeft getracht aan de
strengere eisen van de zorgverzekeraars te voldoen. Uiteindelijk bleek dat de
van de zorgverzekeraars ontvangen vergoedingen zodanig w aren dat een
w instgevende exploitatie redelijkerw ijs niet mogelijk w as. De kosten w aren
toegenomen en de vergoedingen vielen lager uit. Het voorgaande heeft ervoor
gezorgd dat Mediplus haar eigen faillissement heeft aangevraagd.
Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan.

25-02-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

25-02-2022
1

10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

25-02-2022
1

14

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-1-2022

10

De arbeidsovereenkomsten met de w erknemers zijn op 27 januari
2022 met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Bijeenkomst met het UW V en w erknemers, correspondentie en telefoon met
UW V en w erknemers.

25-02-2022
1

Correspondentie met UW V en w erknemers.

25-05-2022
2

Correspondentie met UW V en w erknemers.

25-08-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Voertuigen
Kantoorinventaris
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 17.182,00
€ 671,55
€ 17.853,55

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft tw ee voertuigen aangetroffen. Met goedkeuring van de
rechter-commissaris w orden de voertuigen in de komende verslagperiode
geveild door BCA Autoveiling B.V.

25-02-2022
1

Daarnaast heeft de curator een kantoorinventaris aangetroffen. De curator
tracht deze inventaris in de komende verslagperiode te verkopen en de
gehuurde bedrijfsruimte op te leveren.
In de afgelopen verslagperiode zijn de tw ee voertuigen via BCA Autoveiling BV
verkocht voor een bedrag van € 3.751,- incl. BTW en € 13.431,- incl. BTW . De
bruto opbrengst bedraagt derhalve in totaal € 17.182,- incl. BTW . De kosten
van BCA Autoveiling BV bedroegen € 430,16 incl. BTW respectievelijk € 475,53
incl. BTW . Derhalve bedraagt de netto opbrengst € 3.320,84 en € 12.955,47.

25-05-2022
2

De kantoorinventaris is verkocht voor een bedrag van € 671,55 incl. BTW . De
gehuurde bedrijfsruimte is inmiddels opgeleverd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefoon met BCA.

25-02-2022
1

Overleg, correspondentie en telefoon met BCA en derden.

25-05-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad kousen en aantrekhulpen

€ 1.452,00

totaal

€ 1.452,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Mediplus leverde Therapeutisch Elastistische Kousen aan circa 1.000 cliënten.
In het kader van overdracht van de kousenzorg aan Medisch Centrum Leusden
B.V. ("MCL") is de voorraad aan MCL overgedragen voor een bedrag van €
1.452,- incl. BTW . Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

25-02-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie en telefoon met bestuurder en derden.

25-02-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Cliëntenbestand kousenzorg

€ 7.260,00

Cliëntenbestand hulpmiddelenzorg

€ 7.562,50

totaal

€ 14.822,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het cliëntenbestand kousenzorg bestaande uit circa 1.000 cliënten is - samen
met de voorraad kousen en aantrekhulpen - met goedkeuring van de rechtercommissaris en betrokken zorgverzekeraars voor een bedrag van € 6.000,excl. BTW en een bedrag van € 7.260,- incl. BTW aan MCL overgedragen.
Voorts is met MCL overeengekomen dat zij de portokosten in verband met het
aanschrijven van de cliënten voor haar rekening neemt.

25-02-2022
1

Het cliëntenbestand medische hulpmiddelenzorg bestaande uit circa 1.250
cliënten is - met goedkeuring van de rechter-commissaris en betrokken
zorgverzekeraars - overgedragen aan Alliance Healthcare Nederland B.V.
("Alliance"). Per overgenomen cliënt betaalt Alliance een bedrag van € 12,50
aan de boedel. Alliance heeft een bedrag van € 6.250,- excl. BTW (€ 7.562,50
incl. BTW ) - hetgeen neerkomt op overname van in ieder geval 500 cliënten aan de boedel betaald. In de komende verslagperiode zal blijken hoeveel
cliënten in totaal zijn overgenomen door Allianca zodat verder met Alliance kan
w orden afgerekend.
De portokosten in verband met het aanschrijven van de cliënten inzake de
overdracht aan Alliance bedroegen € 995,23. Met Alliance is overeengekomen
dat zij voor een bedrag van € 750,- excl. BTW en een bedrag van € 907,50 incl.
BTW bijdraagt aan de portokosten. Dit bedrag is door Alliance op de
faillissementsrekening betaald. De boedel zal het restant van de portokosten
voor haar rekening nemen.
De curator is doende het kasgeld van een bedrag van € 710,50 te storten op
de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

25-08-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking, overleg, correspondentie en telefoon met bestuurder,
w erknemers, zorgverzekeraars en derden.

25-02-2022
1

Correspondentie met ABN AMRO Bank en derden.

25-08-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren (natuurlijke personen)

€ 5.142,72

€ 1.158,68

totaal

€ 5.142,72

€ 1.158,68

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het bestuur heeft een debiteurenbestand aangeleverd en de curator heeft de
omvang van de debiteurenportefeuille nog in onderzoek.

25-02-2022
1

De curator heeft een overzicht van de debiteuren ontvangen. Hieruit volgt dat
er vorderingen zouden openstaat op aangesloten apotheken,
zorgverzekeraars en natuurlijk personen. Volgens opgave van het bestuur zou
de omvang van de debiteurenportefeuille niet actueel zijn. Dit heeft te maken
met het feit dat Mediplus van de zorgverzekeraars een dagvergoeding per
patiënt aan de hand van de mate van incontinentie ontvangt in plaats van een
vergoeding voor de daadw erkelijk geleverde medische hulpmiddelen. De
curator is in overleg met de betrokken zorgverzekeraars over betaling van de
declaraties. De curator inventariseert de natuurlijk personen die nadien zullen
w orden aangeschreven. De aangesloten apotheken zijn inmiddels
aangeschreven.

25-05-2022
2

Tot op heden is door betrokken zorgverzekeraars een bedrag van € 25.821,33
op de faillissementsrekening betaald.
De curator heeft van de betrokken apotheken een reactie ontvangen. De
curator heeft deze reacties nog in onderzoek. Voorts is de curator nog in
overleg met de betrokken zorgverzekeraars. In de komende verslagperiode zal
de curator de natuurlijk personen aanschrijven. De debiteurenincasso w ordt
voortgezet.

25-08-2022
3

In de afgelopen verslagperiode zijn de natuurlijke personen aangeschreven.
Verschillende debiteuren betw isten de vordering. De curator onderzoekt dit.
Een deel van de debiteuren heeft betaald op de boedelrekening.

22-11-2022
4

De curator is nog in overleg met de betrokken apotheken en
zorgverzekeraars over de debiteurenposities.
De debiteurenincasso w ordt voortgezet.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog geen.

25-02-2022
1

Onderzoek administratie, telefoon en correspondentie met bestuurder en
debiteuren.

25-05-2022
2

Correspondentie met debiteuren.

25-08-2022
3

Correspondentie met debiteuren, onderzoek administratie.

22-11-2022
4

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

25-02-2022
1

Mediplus hield tw ee bankrekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. Per
faillissementsdatum bedroeg het creditsaldo € 98.324,67 respectievelijk €
10.820,39. De creditsaldi zijn inmiddels overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

25-08-2022
3

Op de bankrekening die gefailleerde bij ABN AMRO Bank aanhield zijn nog
betalingen binnengekomen. In de afgelopen verslagperiode is het creditsaldo
van deze bankrekening van een bedrag van € 6.392,39 overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

Er w erd een printer geleased. De printer is inmiddels opgehaald. Verder had
Mediplus een router in bruikleen. Ook de router is inmiddels opgehaald.

25-05-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

25-02-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

25-02-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

25-02-2022
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank.

25-02-2022
1

Correspondentie met derden.

25-05-2022
2

Onderzoek bankafschriften, correspondentie met ABN AMRO Bank.

25-08-2022
3

Correspondentie met ABN AMRO Bank.

22-11-2022
4

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Reeds voor faillissementsdatum had een leverancier goederen teruggehaald.
Mediplus beschikte derhalve niet meer over medische hulpmiddelen die zij aan
haar cliënten kon leveren. Derhalve zijn de activiteiten na faillissementsdatum
niet voortgezet maar zijn de cliënten spoedig na faillissementsdatum
ondergebracht bij andere partijen zodat de continuiteit van zorg w erd
gew aarborgd.

25-02-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
In verband met de overdracht van de cliënten (zie hiervoor onder punt 3.8.
e.v.) zijn diverse kosten gemaakt. De boedel heeft voor een bedrag van €
87,73 bijgedragen aan de portkosten. Daarnaast zijn in verband met het
aanschrijven van de cliënten diverse kosten gemaakt voor een bedrag van €
114,41. Voornoemde bedragen zijn afgeschreven van de
faillissementsrekening.

25-02-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

25-02-2022
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

25-02-2022
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

Geen.

25-05-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is veiliggesteld en zal nader w orden onderzocht.

25-02-2022
1

De curator heeft de (financiële) administratie veilig laten stellen. Met
goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de boedel Nuijten & Nederpel
B.V. ("NN") ingeschakeld voor het opstellen van een infoscan. De curator heeft
de bevindingen van NN inmiddels ontvangen en heeft deze nog in onderzoek.
Naar aanleiding van de infoscan zullen vragen aan het bestuur w orden
gesteld.

25-05-2022
2

De curator heeft de bevindingen van NN nog in onderzoek. In de komende
verslagperiode zullen de bevindingen w orden gedeeld met de bestuurders. De
curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

25-08-2022
3

De curator heeft naar aanleiding van de bevindingen van NN vragen gesteld
aan de bestuurders. De bestuurders hebben deze vragen beantw oord,
w aarna er vervolgvragen rezen. De curator is in afw achting van een reactie
op de vervolgvragen. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

22-11-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2020 is op 17 mei 2021 tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening 2019 is op 22 maart 2021 niet tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening 2018 is op 5 juli 2019 tijdig gedeponeerd.

25-02-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

25-02-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-02-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-02-2022
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting

25-08-2022
3

De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-02-2022
1

Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De boedel heeft Nuijten & Nederpel B.V. ("NN") ingeschakeld voor het opstellen
van een zogenoemde infoscan. De curator heeft de infoscan en derhalve de
bevindingen van NN nog in onderzoek. In de komende verslagperiode zullen
deze bevindingen w orden gedeeld met de bestuurders. De curator zet het
rechtmatigheidsonderzoek voort.

25-08-2022
3

De curator heeft de bevindingen van NN gedeeld met de bestuurders en
vragen gesteld. De bestuurders hebben deze vragen beantw oord. De curator
heeft vervolgvragen gesteld en is in afw achting van een reactie daarop.

22-11-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met derden.

25-02-2022
1

Onderzoek administratie, telefoon en correspondentie met derden.

25-05-2022
2

Onderzoek stukken, correspondentie met derden.

25-08-2022
3

Onderzoek stukken, correspondentie met bestuurders en derden.

22-11-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

25-02-2022
1

Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

€ 195,60

25-05-2022
2

Toelichting
Er heeft zich één boedelcrediteur gemeld met een vordering van € 195,60 in
verband met de huur van een parkeerplaats over de boedelperiode.

€ 37.497,71

25-08-2022
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van een bedrag van € 37.302,11
ingediend.
Het salaris van de curator is voldaan tot en met 17 mei 2022.

€ 38.829,78

22-11-2022
4

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering aangepast naar een bedrag van €
38.634,18.
Een crediteur heeft een boedelvordering ingediend voor een bedrag van €
195,80 inzake de huur van een parkeerplaats.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

25-02-2022
1

Nog niet bekend.

€ 83.129,00

25-05-2022
2

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend van een bedrag van € 83.129,- uit
hoofde van omzetbelasting en loonheffing.

€ 83.193,00
Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend van een bedrag van € 83.193,- uit
hoofde van omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

25-08-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

25-02-2022
1

Nog niet bekend.

€ 20.128,98

25-08-2022
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van een bedrag van € 20.128,98
ingediend.

€ 20.989,41

22-11-2022
4

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering aangepast naar van een bedrag
van € 20.989,41.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

25-02-2022
1

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

25-02-2022
1

Volgens opgave van de bestuurders zijn er 30 crediteuren.

14

25-05-2022
2

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 14 crediteuren gemeld.

18

25-08-2022
3

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 18 crediteuren gemeld.

20
Toelichting
Er hebben zich tot op heden 20 crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

22-11-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

25-02-2022
1

Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag
van € 106.075,70 aan concurrente vorderingen openstaan. De crediteuren zijn
aangeschreven.

€ 54.473,22

25-05-2022
2

€ 59.593,74

25-08-2022
3

€ 63.212,53

22-11-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

25-02-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

25-02-2022
1

Onderzoek stukken, telefoon en correspondentie met crediteuren.

25-05-2022
2

Onderzoek stukken, correspondentie met crediteuren.

25-08-2022
3

Onderzoek stukken, correspondentie met crediteuren.

22-11-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

25-02-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

25-02-2022
1

Voortzetting inventarisatie;
Voortzetting verkoop activa;
Inventarisatie debiteuren;
Onderzoek administratie w aarbij tevens aan de orde komt of er
behoorlijk is bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:

25-05-2022
2

voortzetting debiteurenincasso;
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zet in de komende verslagperiode de debiteurenincasso en het
rechtmatigheidsonderzoek voort.

25-08-2022
3

In de komende verslagperiode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek afgerond
en de debiteurenincasso voortgezet.

22-11-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

25-02-2022
1

De verw achting is dat beide hiervoor genoemde actiepunten in de komende
verslagperiode kunnen w orden afgerond en dat het faillissement vervolgens
kan w orden afgew ikkeld.

22-11-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
22-2-2023

22-11-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie derden.

25-02-2022
1

Verslaglegging, correspondentie met bestuurder.

25-05-2022
2

Correspondentie met derden, verslaglegging.

25-08-2022
3

Correspondentie derden, verslaglegging.

22-11-2022
4

Bijlagen
Bijlagen

