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Algemene gegevens
Naam onderneming
BabyCare Kraamzorg B.V. (hierna: 'BC'), Stichting Intermedicare (hierna:
'IMC') en Progeria Thuiszorg B.V. (hierna: 'PT'). Vanw ege de verw evenheid
w ordt van onderhavige faillissementen geconsolideerd verslag gedaan. De
afw ikkeling van onderhavige faillissementen vindt ook geconsolideerd plaats.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
BC: Bij vonnis van 3 oktober heeft de rechtbank Midden-Nederland het
faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BabyCare Kraamzorg B.V. (KvK-nummer: 32056340),
statutair gevestigd te gemeente Gooise Meren, feitelijk gevestigd te (1404
EW ) Bussum aan de Brinklaan 32 (postbus 80, 1400 AB Bussum), met
benoeming van mr. K.G. van de Streek (locatie Lelystad) tot rechtercommissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Now ee tot curator. Voorafgaand
aan het faillissement van BC heeft een stille bew indvoeringsperiode van tw ee
w eken plaatsgevonden, met mr. F.A.M. Now ee als stille bew indvoerder en mr.
K.G. van de Streek als beoogd rechter-commissaris. Het verslag van deze
stille bew indvoering is als bijlage bij dit geconsolideerde openbare
faillissementsverslag gevoegd.
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IMC: Bij vonnis van 11 oktober 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Lelystad het faillissement uitgesproken van de stichting Stichting
Intermedicare, ook genoemd St. Intermedicare Thuiszorg (KvK-nummer:
41193020), statutair en feitelijk gevestigd te (1404 EW ) Bussum aan de
Brinklaan 32 (postbus 80, 1400 AB Bussum), met benoeming van mr. K.G. van
de Streek tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Now ee tot
curator.
PT: Bij vonnis van 11 oktober 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Lelystad het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Progeria Thuiszorg B.V., t.h.o.d.n. Babycare,
Bebe Kraamzorg, Probambini, Progeria Thuiszorg/Babycare Kraamzorg en
Zorg Bemiddeling Nederland (KvK-nummer: 32063819), statutair en feitelijk
gevestigd te (1404 EW ) Bussum aan de Brinklaan 32 (postbus 80, 1400 AB
Bussum), met benoeming van mr. K.G. van de Streek tot rechter-commissaris
en aanstelling van mr. F.A.M. Now ee tot curator.

Activiteiten onderneming
BC exploiteerde tot datum faillissement een kraamzorgorganisatie en
verleende zorg in de regio's het Gooi, Flevoland, Utrechtse Heuvelrug en Den
Haag. IMC en PT exploiteerden per datum faillissementen ondernemingen die
adviseerden, bemiddelden en diensten verleenden ten behoeve van
thuisverpleging en thuiszorg. IMC verleende voornamelijk verzekerde zorg,
PT alleen onverzekerde zorg.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2022

€ 1.421.523,00

€ -390.870,00

€ 710.714,00

2021

€ 3.161.366,00

€ -319.844,00

€ 750.874,00

2020

€ 3.402.312,00

€ -179.713,00

€ 781.258,00

2019

€ 3.371.741,00

€ -149.162,00

€ 598.976,00

2022

€ 791.315,00

€ -84.888,00

€ 320.340,00

2021

€ 1.318.874,00

€ -235.357,00

€ 232.987,00

2020

€ 1.781.672,00

€ -189.190,00

€ 232.630,00

2019

€ 1.365.791,00

€ -148.534,00

€ 284.218,00

2022

€ 114.288,00

€ -61.876,00

€ 114.035,00

2021

€ 267.001,00

€ 24.375,00

€ 284.491,00

2020

€ 259.932,00

€ 9.633,00

€ 218.352,00

2019

€ 229.331,00

€ 44.008,00

€ 132.862,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande financiële gegevens zijn van de afgelopen vier jaar van boven
naar onder van respectievelijk BC, IMC en PT.
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BC: De financiële gegevens van BC volgen uit de kolommenbalans per 26
september 2022, de kolommenbalans per ultimo 2021 en de gedeponeerde
jaarrekening 2020.
IMC: De financiële gegevens van IMC volgen uit de kolommenbalans per 13
oktober 2022, de kolommenbalans per ultimo 2021 en de jaarrekeningen
2020 en 2019. De financiële gegevens over 2022 zien op de periode van 1
januari tot 13 oktober 2022 en zijn afkomstig uit de financiële administratie
van gefailleerde.
PT: De financiële gegevens van IMC volgen uit de kolommenbalans per 13
oktober 2022, de kolommenbalansen per ultimo 2021 en 2020 en de
jaarrekening 2019. De financiële gegevens over 2022 zien op de periode van
1 januari tot 13 oktober 2022 en zijn afkomstig uit de financiële administratie
van gefailleerde.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
BC: 34
IMC: 11
PT: 2
De bovengenoemde aantallen betreffen het aantal w erknemers dat bij
gefailleerden in dienst w as op de dag van de faillietverklaringen.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
03-11-2022
1

€ 295.113,39
Toelichting
BC : € 194.619,64
IMC : € 97.065,41
PT : € 3.428,34

Verslagperiode
van

03-11-2022
1

3-10-2022
t/m
2-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

118 uur 54 min

totaal

118 uur 54 min

Toelichting bestede uren
BC: 118 uur en 54 minuten
IMC: 92 uur en 30 minuten
PT: 24 uur
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In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan de inventarisatie
van de faillissementen, aan de (posities van de) w erknemers van
gefailleerden, aan de tijdelijke voortzetting van activiteiten en aan het
realiseren van de doorstarts.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
BC is opgericht bij akte van 27 september 1994, IMC bij akte van 10
november 1982 en PT bij akte van 21 augustus 1996. Enig aandeelhouder en
bestuurder van BC en PT is Statenhof Beheer B.V. Enig aandeelhouder van
Statenhof Beheer B.V. is de Stichting Administratiekantoor Statenhof Beheer.
De enige bestuurder van Statenhof Beheer B.V. (en van IMC) w as een
natuurlijk persoon die kort voor het faillissement is overleden. In navolging
van het overlijden, is de echtgenote als bestuurder van Statenhof Beheer
B.V. aangetreden.
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Ten aanzien van IMC geldt het volgende. Vanw ege het overlijden van de
bestuurder, fungeert de echtgenote van de bestuurder op krachtens de
statuten (tijdelijk) als bestuurder. De echtgenote w as namelijk het enige lid
van de Raad van Toezicht.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.
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1.3 Verzekeringen
Ten tijde van de faillietverklaringen, hadden gefailleerden
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, brandverzekeringen,
inboedelverzekeringen en W EGAM-verzekeringen. In deze verslagperiode
heeft een eerste inventarisatie van de verzekeringen plaatsgevonden. In de
volgende verslagperiode zal een nadere inventarisatie plaatsvinden.
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1.4 Huur
Gefailleerden huren alle drie diverse bedrijfsruimten in een pand aan de
Brinklaan 32 te (1404 EW ) Bussum. De huurovereenkomsten zijn na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris op grond van artikel 39
Fw opgezegd. De bedrijfsruimten dienen in de volgende verslagperiode te
w orden opgeleverd aan de verhuurder.
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BC huurde ook een bedrijfsruimten aan de Valeriusstraat 13 te (2517 HM)
Den Haag en Het Schilt 14 te (3931 VH) W oudenberg. Ook deze
huurovereenkomsten zijn na verkregen toestemming van de rechtercommissaris op grond van artikel 39 Fw opgezegd. Het pand in Den Haag is in
deze verslagperiode (op 1 november 2022) aan de verhuurder opgeleverd.
Het pand in W oudenberg dient in de volgende verslagperiode te w orden
opgeleverd aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
In de faillissementsrekesten van gefailleerden w orden (onder meer) de
afnemende zorgvraag, de impact van COVID-19 en het overlijden van de
(middellijk) bestuurder als oorzaken genoemd. Ten aanzien van BC is ook het
hoge ziekteverzuim van de w erknemers als mogelijk oorzaak aangedragen.
In de komende verslagperiode(n) zullen de oorzaken van onderhavige
faillissementen w orden onderzocht.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
47
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Toelichting
BC: 34
IMC: 11
PT: 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
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77
Toelichting
BC: 59
IMC: 14
PT: 4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-10-2022

34

Op 3 oktober 2022 is na verkregen toestemming van de rechtercommissaris aan de w erknemers van BC ontslag aangezegd.

13-10-2022

10

Op 13 oktober 2022 is na verkregen toestemming van de rechtercommissaris aan de w erknemers van IMC ontslag aangezegd.

13-10-2022

2

Op 13 oktober 2022 is na verkregen toestemming van de rechtercommissaris aan de w erknemers van PT ontslag aangezegd.

totaal

46

2.4 Werkzaamheden personeel
BC: In de fase van stille bew indvoering (zie bijlage) heeft een plenaire
videobijeenkomst voor alle w erknemers plaatsgevonden. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de w erknemers geïnformeerd over de voortgang van de
stille bew indvoering en over de gevolgen van het aankomende faillissement.
Direct na de faillietverklaring is – na verkregen machtiging van de rechtercommissaris – aan de w erknemers schriftelijk ontslag aangezegd. Vervolgens
hebben intake-bijeenkomsten met het UW V plaatsgevonden op de
bedrijfslocaties van gefailleerde in Bussum en Den Haag in het kader van de
loongarantieregeling en is de benodigde informatie aan het UW V versterkt. In
de volgende verslagperioden(n) dient nog informatie aan het UW V te w orden
verstrekt in het kader van de eindafrekening.
IMC en PT: Op 12 oktober 2022 heeft op de bedrijfslocatie van gefailleerden
een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden voor alle w erknemers van IMC en
PT. Tijdens deze bijeenkomst zijn de w erknemers geïnformeerd over de
gevolgen van het faillissement. Vervolgens is op 13 oktober 2022 – na
verkregen machtiging van de rechter-commissaris – aan de w erknemers
schriftelijk ontslag aangezegd. Tevens heeft een collectieve intakebijeenkomst met het UW V plaatsgevonden ten aanzien van de
loongarantieregeling en is de benodigde informatie aan het UW V verstrekt. In
de volgende verslagperioden(n) dient nog informatie aan het UW V te w orden
verstrekt in het kader van de eindafrekeningen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerden hebben per datum faillissementen geen onroerende zaken in
eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Omdat gefailleerden per datum faillissementen geen onroerende zaken in
eigendom hebben, resteren er geen w erkzaamheden.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventarissen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerden hadden op datum faillissementen (verouderde)
kantoorinventarissen in eigendom. Deze bedrijfsmiddelen zijn in de eerste
verslagperiode getaxeerd en als onderdeel van de doorstarts verkocht, zie
hierna onder 6.4 e.v.

03-11-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht ter zake de kantoorinventarissen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Omdat alle bedrijfsmiddelen in deze verslagperiode zijn verkocht, resteren er
geen w erkzaamheden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

BC en IMC: niet-gedeclareerde zorgtrajecten.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
BC en IMC: Het onderhanden w erk van BC en IMC bestaat uit de (lopende)
zorgtrajecten die op datum faillissementen nog niet bij de zorgverzekeraars
w aren gedeclareerd. Er is geen sprake van een voorraad.
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PT: Gefailleerde had geen voorraden en onderhanden w erk in eigendom.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
BC en IMC: Het eerste deel van het onderhanden w erk is in deze
verslagperiode reeds gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Het resterende
deel dient in de volgende verslagperiode(n) gedeclareerd te w orden.
Vervolgens dient erop toegezien te w orden dat de ingediende declaraties
w orden uitbetaald aan gefailleerden. Het onderhanden w erk maakt geen
onderdeel uit van de gerealiseerde doorstarts.
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PT: Omdat gefailleerde geen voorraden en onderhanden w erk in eigendom
had, resteren er geen w erkzaamheden.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsnamen, domeinnamen en beeldmerken.
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerden hadden immateriële activa in eigendom, bestaande uit
handelsnamen, domeinnamen en beeldmerken. De immateriële activa zijn in
deze verslagperiode als onderdeel van de doorstarts verkocht, zie hierna
onder 6.4 e.v.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De noodzakelijke overdrachtshandelingen ten aanzien van de immateriële
activa zullen in overleg met de doorstarters w orden verricht. De
verslaglegging hierover vindt in de volgende verslagen plaats onder 6.4 e.v.
Voor het overige resteren er geen w erkzaamheden.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande debiteurenvorderingen.

€ 453.064,00

totaal

€ 453.064,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
BC: Volgens de administratie van gefailleerde bedroeg de
debiteurenportefeuille op de dag van de faillietverklaring circa €239.000,00.
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IMC: Volgens de administratie van gefailleerde bedroeg de
debiteurenportefeuille op de dag van de faillietverklaring circa € 112.575,00.
PT: Volgens de administratie van gefailleerde bedroeg de
debiteurenportefeuille op de dag van de faillietverklaring circa € 101.489,00.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenportefeuilles van gefailleerden dienen in de volgende
verslagperiode(n) te w orden geïncasseerd. Er rust geen pandrecht op de
debiteurenvorderingen van gefailleerden.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerden w erden niet door een bank gefinancierd. Er zijn ook geen
vorderingen van banken op gefailleerden. W el w as er ten tijde van de
faillietverklaringen sprake van bankrekeningen met een positief saldo. De
saldi w aren als volgt:
BC: € 108.315,04;
IMC: € 24.163,91;
PT: € 1.325,34.
De banksaldi van BC, IMC en PT zijn in de huidige verslagperiode op de
faillissementsrekeningen ontvangen.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
BC: Gefailleerde leasete per datum faillissement één voertuig op basis van
operational lease. De leaseovereenkomst is na verkregen toestemming van
de rechter-commissaris op grond van artikel 39 Fw opgezegd. Het voertuig is
in deze verslagperiode door de leasemaatschappij opgehaald. Er resteren
geen w erkzaamheden.
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IMC: Gefailleerde leasete per datum faillissement tw ee voertuigen op basis
van operational lease. De leaseovereenkomsten zijn na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris op grond van artikel 39 Fw
opgezegd. De voertuigen zullen in de volgende verslagperiode door de
leasemaatschappij w orden opgehaald.
PT: Er is per datum faillissement geen sprake van lopende
leaseovereenkomsten.

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerden hebben geen zekerheden verstrekt.
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5.4 Separatistenpositie
Niet is gebleken van crediteuren met een separatistenpositie.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is in geen van de faillissementen een beroep op een
eigendomsvoorbehoud gedaan.
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog is in geen van de faillissementen een beroep op een retentierecht
gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is in geen van de faillissementen een beroep op een reclamerecht
gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
BC, IMC en PT: In de volgende verslagperiode(n) dient periodiek
gecontroleerd te w orden of er (debiteuren)betalingen op de bankrekeningen
van gefailleerden plaatsvonden. Tevens dienen de rechten van derden nader
geïnventariseerd te w orden.
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
BC: Niet van toepassing. De doorstart heeft – voorafgegaan door een stille
bew indvoeringsperiode van tw ee w eken – per datum faillissement
plaatsgevonden. De onderneming is derhalve na datum faillissement niet
tijdelijk voortgezet.
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IMC en PT: De activiteiten van gefailleerden zijn met toestemming van de
rechter-commissaris vanaf datum faillissementen tot 25 oktober 2022
voortgezet. Vanaf 25 oktober 2022 zijn de activiteiten van gefailleerden
doorgestart, zie hierna onder 6.4 e.v.

6.2 Financiële verslaglegging
BC: Niet van toepassing.
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IMC en PT: De financiële verslaglegging volgt in een volgend
faillissementsverslag.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
BC: Omdat er geen voortzetting heeft plaatsgevonden, resteren er geen
w erkzaamheden.
IMC en PT: In een volgende verslagperiode dient de financiële verslaglegging
van de tijdelijke voortzetting te w orden opgemaakt.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
BC: Op 20 september 2022 heeft de rechtbank een periode van stille
bew indvoering afgekondigd, met mr. F.A.M. Now ee als stille bew indvoerder.
Het doel van deze stille periode w as om in het belang van de continuering
van de zorgactiviteiten en ter voorkoming van schade van maatschappelijke
aard, in relatieve stilte een doorstart voor te bereiden. Gedurende de stille
bew indvoering is de zorgverlening voortgezet en is mede in het belang van
de gezamenlijke crediteuren gew erkt aan een doorstart van de activiteiten.
De doorstart is vervolgens op 3 oktober 2022 na het uitspreken van het
faillissement geeffectueerd met Lieve Kraamzorg B.V. Het verslag van de stille
bew indvoering is als bijlage bij dit geconsolideerde openbare
faillissementsverslag gevoegd. In het kader van de doorstart, zijn de
bedrijfsmiddelen en immateriële activa van gefailleerde verkocht en is de
zorgverlening in alle adherentiegebieden door de doorstarter voortgezet.
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IMC en PT: De bedrijfsmiddelen en de immateriële activa van IMC en PT zijn
verkocht aan Zorg uit en thuis B.V. Zorg uit en thuis B.V. heeft per 25 oktober
2022 ook de ondernemingsactiviteiten van IMC en PT overgenomen,
w aarmee een doorstart is gerealiseerd. De zorgverlening aan de cliënten van
IMC en PT w ordt per 25 oktober 2022 door de doorstarter gecontinueerd.

6.5 Verantwoording
BC: Gedurende de stille bew indvoeringsperiode is gew erkt aan de
voorbereidingen van een doorstart van (een deel van) de activiteiten van BC.
Hiertoe is een biedingsproces opgezet dat heeft geleid tot meerdere
biedingen. Met de tw ee partijen die de meeste geschikte biedingen uit
hebben gebracht, is verder onderhandeld. Dit heeft geresulteerd in een
doorstart van de activiteiten van gefailleerde door Lieve Kraamzorg B.V.
Naast de vaste koopprijs van € 95.000,00, is met de doorstartende partij ook
een variabele aanvullende koopprijs overeengekomen. Het verslag van de
stille bew indvoering – w aarin ook uitvoeriger w ordt stilgestaan bij het
biedingsproces - is als bijlage bij dit geconsolideerde openbare
faillissementsverslag gevoegd.
IMC en PT: Na het uitspreken van de faillissementen zijn de mogelijkheden
voor het realiseren van een doorstart onderzocht. In dat kader zijn andere
thuiszorgondernemingen die actief zijn in dezelfde regio als IMC en PT
benaderd. Ook zijn er enkele partijen die uit zichzelf interesse hebben
getoond in de mogelijkheid van het realiseren van een doorstart. Aan de
gegadigde partijen is – na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring
- informatie over de ondernemingsactiviteiten van IMC en PT verstrekt,
w aarna partijen in de gelegenheid zijn gesteld om een bieding uit te
brengen. Met de partijen die een bieding hebben uitgebracht heeft
vervolgens nader overleg plaatsgevonden, hetgeen geresulteerd heeft in de
doorstart door Zorg uit en thuis B.V. per 25 oktober 2022. De koopprijs voor
deze doorstart bedraagt € 80.000,00.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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BC: € 95.000,00
IMC en PT: € 80.000,00
BC: De opbrengst kan als volgt w orden uitgesplitst:
goodw ill: € 50.000,00
w erkvoorraad: € 30.000,00
inventaris: € 7.500,00
IE-rechten: € 7.500,00
De opbrengst is ontvangen op de faillissementsrekening van BC. Ter zake
de w erkvoorraad is voorts een 'earn-out'-regeling met de doorstarter
overeengekomen. Daarover zal periodiek met de doorstarter w orden
afgerekend.
IMC en PT: De opbrengst kan als volgt w orden uitgesplitst:
goodw ill: € 60.000,00;
kantoorinventaris: € 10.000,00;
IE-rechten: € 10.000,00.
De opbrengst is ontvangen op de faillissementsrekening van IMC.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode(n) dient de praktische afw ikkeling van de
doorstarts plaats te vinden.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is aangevangen met de veiligstelling van de
digitale financiële administraties van gefailleerden. Naar verw achting w ordt
de veiligstelling op korte termijn afgerond. In de komende verslagperiode(n)
zal w orden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode zijn de digitale financiële administraties van
gefailleerden veiliggesteld.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(n) dient het rechtmatigheidsonderzoek te
w orden voortgezet.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 187,56
Toelichting
BC : € 124,03
IMC : € 42,35
PT : € 21,18

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.218.197,00
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Toelichting
BC : € 963,701,00
IMC : € 249.300,00
PT : € 5.196,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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UW V heeft haar vordering vooralsnog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 700,00
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Toelichting
BC : -IMC : € 700,00
PT : --

8.5 Aantal concurrente crediteuren
58
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Toelichting
BC : 40
IMC : 12
PT : 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 292.450,50
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Toelichting
BC : € 111.496,75
IMC : € 165.819,91
PT : € 15.133,84

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

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode(n) zullen de crediteuren nader
geïnventariseerd w orden.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode(n) dienen de volgende w erkzaamheden te
w orden verricht:
Informatie dient aan het UW V verstrekt te w orden ter zake de
eindafrekeningen in het kader van de loongarantieregeling;
Het restant van het onderhanden w erk in de faillissementen van BC en
IMC dient gedeclareerd te w orden. Vervolgens moet erop w orden
toegezien dat de ingediende declaraties w orden uitbetaald aan
gefailleerden;
De noodzakelijke overdrachtshandelingen ten aanzien van de
immateriële activa dienen in overleg met de doorstarters te w orden
verricht;
De debiteurenportefeuilles van gefailleerden dienen te w orden
geïncasseerd;
De rechten van derden dienen nader geïnventariseerd te w orden;
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De financiële verslaglegging van de tijdelijke voortzetting van de
ondernemingen van IMC en PT dient te w orden opgemaakt;
De praktische (en financiële) afw ikkeling van de doorstarts dient plaats
te vinden;
De veiligstelling van de digitale administraties van gefailleerden dient
afgerond te w orden;
De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen uitgevoerd te
w orden;
De huur- en leaseovereenkomsten dienen afgew ikkeld te w orden;
De crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer de faillissementen zullen w orden
afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2023
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit geconsolideerde openbaar verslag en de bijbehorende financiële
verslagen zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit
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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