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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Curalma Elsendael B.V. 01-03-2022 
 1

Curalma Elsendael B.V., gevestigd te Boxmeer (5831 EG) aan de Dokter
Peelenstraat 6-8.

01-03-2022 
 1

Curalma Elsendael B.V. heeft, conform de opgave uit de registers van de Kamer
van Koophandel de navolgende activiteiten: het ontw ikkelen, beheren en
toepassen van innovatieve behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer specifiek is Curalma Elsendael B.V. een behandelkliniek voor volwassenen
met complexe PTSS. Curalma Elsendael B.V. bood voor de
faillissementsuitspraak twee behandeltrajecten aan: een klinisch, kort en
intensief behandelprogramma van twee weken alsook een
dagbehandelingsprogramma van één week. De behandelingen vonden allen
plaats op de locatie (Dokter Peelenstraat 6-8) waarbij verschillende soorten
van therapieën gegeven werden, welke allen een eigen aanpak en
benodigdheden kenden.

01-03-2022 
 1
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

€ 2.263.389,88 € 4.455.768,79

In onderzoek 01-03-2022 
 1

Door de accountant van Curalma is een voorlopige balans en verlies en
winstrekening opgesteld op basis van de aangeleverde cijfers door de directie.
Dit levert op een balanstotaal van € 4.455.768,79. Het vermogen van Curalma
is grotendeels gefinancierd door de bestuurders van Curalma. In het totaal is
er circa 1.6 miljoen gefinancierd door bestuurders en is er een bedrag van 1.3
miljoen aan crediteuren in verband met kortlopende leningen en schulden aan
derden.

In het totaal is er door één van de bestuurders daarnaast ook een
kortlopende lening verstrekt van circa € 300.000 en een lening van € 20.000.
Daarnaast was er een loonachterstand per eind 2021 van € 431.000.

Onderzoek van de boekhouding en de aangeleverde stukken door de
accountant levert voorts op dat er een verlies is geleden in 2021 van €
2.263.389,88. Dit verlies is grotendeels ontstaan door onrendabele inhuur van
derden en is daarnaast opgegaan aan bruto lonen, salarissen en sociale
lasten.

30-05-2022 
 2

32

Toelichting 

Ten tijde van de faillissementsuitspraak waren er 32 personeelsleden in
(deeltijd) dienst. Na verkrijging van de machtiging d.d. 3 februari 2022 van de
rechter-commissaris om over te gaan tot ontslag, is het ontslag aan alle
werknemers aangezegd. Van de ontslagen personeelsleden is aan 11 een
nieuwe dienstbetrekking aangeboden door de doorstartende partij.

01-03-2022 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

€ 89.341,22

Toelichting 

In de eerste verslagperiode is het banksaldo van de Rabobank
bedrijfsrekening overgeheveld naar de faillissementsrekening.

01-03-2022 
 1

€ 111.301,55

Toelichting 

Het boedelsaldo is voornamelijk ontstaan door de incasso van debiteuren en
een aanbetaling van € 5.500 op de verkoop van het materiele en immateriële
actief.

30-05-2022 
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€ 111.249,47

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode is de restantbetaling ad € 44.500,00 voldaan
ten behoeve van de verkoop van het materiële en immateriële actief.
Daarnaast heeft er nog een debiteur een betaling voldaan.

27-09-2022
 3

van 
2-2-2022

t/m 
1-3-2022

01-03-2022 
 1

van 
1-3-2022

t/m 
25-5-2022

30-05-2022 
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 86 uur 54 min

2 95 uur 36 min

3 37 uur 36 min

totaal 220 uur 6 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

De eerste verslagperiode stond voornamelijk in het teken van het te woord
staan van alle crediteuren, het realiseren van de verkoop (inclusief het te
woord staan van alle geïnteresseerden) alsmede de contacten met betrekking
tot het personeel en het UWV.

01-03-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode is er nagegaan welke
eigendomsvoorbehouden zijn gemaakt en is een discussie gevoerd met de
leverancier van een PVC vloer en de leverancier van geluidswerende platen.

Enerzijds heeft de eigenaar van het klooster in Boxmeer zich daarbij op het
standpunt gesteld dat door natrekking deze aangebrachte zaken eigendom
zijn geworden. Anderzijds heeft de leverancier op het standpunt gesteld dat
dit niet zo zou zijn. Omdat de eigenaar van het klooster heeft aangegeven na
te w illen gaan of deze discussie met overleg met de leveranciers kan worden
opgelost, heeft de curator van Curalma nog niet een eigen definitief standpunt
ingenomen. De komende verslagperiode zal op dit punt een beslissing worden
genomen.

Daarnaast is er tijd gestoken in het te woord staan van personeelsleden en de
communicatie met het UWV.

Naast discussie met crediteuren is ook bekeken hoe de openstaande
debiteuren kunnen worden geïncasseerd. Daartoe is gespecialiseerde
software nodig en moet een deel van de facturering vergezeld gaan met
documenten die zijn ondertekend door de feitelijke zorgverlener met een
bigregistratie. In eerste instantie was met de overnemende partij van de
activa afgesproken dat deze ook zou assisteren bij de incasso van debiteuren,
echter, omdat de financiering van de overname veel meer tijd heeft gekost dan
oorspronkelijk was ingeschat, is het nog niet gelukt om de incasso van de
debiteuren ter hand te nemen. Nu inmiddels de financiering van de overname
op orde lijkt te zijn, zal komende verslagperiode de incasso van debiteuren
met ondersteuning van overnemende partij plaats kunnen vinden.

30-05-2022 
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In de afgelopen verslagperiode zijn er meerdere gesprekken gevoerd met
partijen die betrokken zijn bij de doorstart. Omdat de financiering van de
doorstartende partij in eerste instantie geen doorgang kon vinden, is er
samen met betrokken partijen gekeken naar andere financieringsbronnen.
Uiteindelijk is financiering mede door de verhuurder gevonden en zal er met
een vertraging van een half jaar alsnog een doorstart plaatsvinden. Door
deze perikelen is de incasso van de laatste debiteuren nog niet gestart.

Wel zijn er in de afgelopen verslagperiode samen met de cloud contractor en
beheerder van het CRM systeem zijn er gesprekken gevoerd over het
beschikbaar stellen van een leesbaar uitvoerbestand op basis waarvan na
kan worden gegaan of er debiteuren moeten worden aangeschreven dan wel
er nog rekeningen kunnen worden gestuurd naar zorgverleners.

27-09-2022
 3

1. Inventarisatie

Blijkens de opgaves uit de registers van de Kamer van Koophandel kent
Curalma Elsendael B.V. de volgende juridische structuur.

01-03-2022 



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Enig aandeelhouder van Curalma Elsendael B.V. is Curalma Holding B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te (7571 BP) Oldenzaal aan de Prins
Hendikstraat 22. Bestuurder van deze holding is de besloten vennootschap
Haeffix Zorg Innovaties B.V. De directie van deze holding is in handen van de
besloten vennootschap EL Consultancy B.V. en de Stichting Trustsafe.

De besloten vennootschap Haeffix Zorg Innovaties B.V. (zoals hiervoor reeds
aangehaald) is gevestigd en kantoorhoudende te (7571 BP) Oldenzaal aan de
Prins Hendrikstraat 22. Enig aandeelhouder van deze besloten vennootschap
is Hercura B.V.

 1

Geen aanvullingen deze verslagperiode. 30-05-2022 
 2

Blijkens de opgave van de administratie van failliet was er sprake van 10
lopende procedures. Het betrof hier in alle gevallen incassoprocedures in
verband met betalingsachterstanden, welke procedures na faillissement
beëindigd zijn. De betrokken partijen hebben allen een schrijven ontvangen
van de curator met kennisgeving van het faillissement met het verzoek de
vorderingen in te dienen. De vorderingen zijn inmiddels ingediend en voorlopig
erkend.

01-03-2022 
 1

Geen aanvullingen deze verslagperiode. 30-05-2022 
 2

Alle lopende verzekeringen zijn in de eerste verslagperiode opgezegd, nadat
alle activiteiten beëindigd waren, de inventaris was verkocht en geleverd en
lopende duurovereenkomsten zoveel mogelijk waren beëindigd.

01-03-2022 
 1

Geen aanvullingen deze verslagperiode. 30-05-2022 
 2

Het pand aan de Dokter Peelenstraat betrof een huurobject. De huur is
inmiddels opgezegd en overgenomen door de doorstartende partij per 15
februari 2022. Hierdoor zal naar verwachting slechts een geringe
boedelvordering in verband met beëindiging van de huurovereenkomst worden
ingediend.

01-03-2022 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Curalma Elsendael B.V. is in 2019 met haar activiteiten begonnen en heeft in
de periode 2020 en 2021 voor het eerst patiënten behandeld met een
zogenaamde posttraumatische stressstoornis. Daartoe is in 2020 een ruimte
gehuurd in een klooster in Boxmeer en zijn behandelaars ingehuurd ten
behoeve van de werkzaamheden van Curalma Elsendael B.V.

De directie van failliet is er vanuit gegaan reeds in 2020 elke twee weken een
groep van circa 25 patiënten te kunnen behandelen, waarbij een deel van
deze patiënten ook intern begeleid werd en daar ook overnachting aan werd
aangeboden. De investeringen en overige financiële verplichtingen waren
gebaseerd op deze 25 patiënten per twee weken. De kliniek heeft echter nooit
meer dan 10 tot 15 patiënten per twee weken kunnen behandelen in verband
met het ontbreken van medisch personeel op cruciale functies. Onder meer
waren er onvoldoende klinisch psychologen en was er ook slechts één
psychiater verbonden aan de kliniek tot november 2021.

Hierover is met de Inspectie Gezondheidszorg gesproken en nadere informatie
die nog moet worden ontvangen, kan mogelijk nog een ander licht werpen op
bovenstaande beschreven oorzaak.

Door het ontbreken van voldoende patiënten waren de inkomsten ook veel
lager dan begroot en is er zowel in 2020 als in 2021 een fors verlies geleden.
Uiteindelijk ontstonden er problemen met het betalen van salarissen en is het
faillissement uiteindelijk aangevraagd door een aantal werknemers.

01-03-2022 
 1

Geen aanvullingen deze verslagperiode. 30-05-2022 
 2

2. Personeel

Personeelsleden 
32

Toelichting 

Ten tijde van het faillissement waren er 32 personeelsleden in (gedeeltelijk in
deeltijd) dienst.

01-03-2022 
 1

Personeelsleden 
32

Toelichting 

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er 32 personeelsleden in
(gedeeltelijk in deeltijd) dienst.

01-03-2022 
 1



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Datum Aantal Toelichting

4-2-2022 32 Conform toestemming van de RC d.d. 3 februari 2022

totaal 32

In deze eerste verslagperiode zijn de eerste gesprekken met de werknemers
van failliet gevoerd. De werkzaamheden met het personeel hebben relatief
veel tijd gekost, onder andere vanwege het grote aantal werknemers.

Zij hadden veel onduidelijkheden, onder andere over:

de periode waarover achterstallige salarissen alsnog konden worden
betaald;
de bevoorschotting;
vragen in zijn algemeenheid vanwege de gebrekkige communicatie naar
de personeelsleden over het oorzaak van het faillissement.

Zij hebben allen inmiddels de intake bij het UWV gehad in verband met een
beroep op de loongarantieregeling. Naar verwachting zal het UWV in de
aankomende verslagperiode de vordering indienen die betrekking heeft op de
loongarantieregeling.

Een deel van het personeel heeft het faillissement aangevraagd. De komende
verslagperiode zal onderzocht worden of deze personeelsleden na het
indienen van de faillissementsaanvraag nog salaris hebben ontvangen en of
het in het belang van de boedel is om deze ontvangsten terug te vorderen.

01-03-2022 
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De afgelopen verslagperiode is de discussie over de ontvangsten van het
salaris, nadat personeelsleden de faillissementsaanvraag hadden ingediend,
afgerond.

30-05-2022 
 2

In de afgelopen verslagperiode hebben zich nog enkele oud medewerkers
gemeld en gevraagd naar de stand van zaken. Daarnaast hebben zich nog
enkele oud medewerkers gemeld en vorderingen ingediend die niet onder de
loongarantieregeling vielen.

27-09-2022
 3

3. Activa

Er is geen sprake van onroerende zaken. 01-03-2022 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is geen sprake van onroerende zaken. 01-03-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 20.000,00 € 20.000,00

totaal € 20.000,00 € 20.000,00

Er waren verschillende bedrijfsmiddelen aanwezig, welke vallen onder de
noemer inventaris. Te denken valt aan bureaus, behandeltafels,
keukeninrichting, stoffering en meubilair. Deze bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd
en verkocht aan voor een bedrag ad € 20.000,00.

01-03-2022 
 1

In onderzoek. 01-03-2022 
 1

In verband met een fiscale vordering is het bodemrecht van toepassing.
Mogelijk is dit nog relevant in de discussie over het eigendom van de geleverde
zaken door de leveranciers van de PVC vloer en de geluidswerende beplating.
De komende verslagperiode zal daarover meer duidelijkheid worden
verkregen.

30-05-2022 
 2

In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen in kaart gebracht, is er
getaxeerd en vervolgens verkocht.

01-03-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill € 30.000,00 € 30.000,00

totaal € 30.000,00 € 30.000,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De goodwill, te weten onder meer het recht op overname van
telefoonnummers, website en bijbehorende URL, klantgegevens,
handelsnamen en internetpagina’s, is door de curator verkocht aan een
doorstartende partij voor een bedrag ad € 30.000,00.

01-03-2022 
 1

In deze eerste periode heeft de curator met een aantal partijen gesproken
over de continuering van de zorg. Hierbij is een afweging gemaakt tussen de
verkoopopbrengst en de snelheid waarbinnen de doorstart kon worden
gerealiseerd in verband met het continueren van de zorg.

01-03-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode is alle relevante data veilig gesteld bij de cloud
contractors. Dit was van belang omdat de overnemende partij de financiering
nog niet rond had en derhalve nog niet kon beschikken over de gegevens. Nu
naar verwachting in juni het volledige koopbedrag door de overnemende partij
zal worden betaald, kunnen dan ook de gegevens worden overgedragen.

30-05-2022 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

De exacte opgave zoals ontvangen van de bestuurder van failliet aangaande
de openstaande debiteuren is € 298.016,19. In de eerste verslagperiode is
daarvan ontvangen € 90.378,86, het betrof reeds bij zorgverzekeraars
gedeclareerde kosten.

01-03-2022 
 1

Zoals hiervoor is aangegeven zal de overnemende partij assisteren bij de
incasso van de debiteuren. Nu de overname uiteindelijk in juni doorgang zal
vinden, zal dan ook de incasso van debiteuren ter hand worden genomen.

30-05-2022 
 2

Zoals hiervoor is aangegeven heeft de financiering langer op zich laten
wachten. Inmiddels is één en ander voldaan en kan de komende
verslagperiode de incasso van de debiteuren gestart worden. Met de cloud
contractor van het CRM systeem is gesproken over het beschikbaar stellen
van de gegevens. Daarbij heeft de curator tevens een beroep gedaan op
artikel 105b Fw. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een afspraak waarbij de
beheerder van de gegevens deze gegevens tegen een redelijke vergoeding
ter beschikking worden gesteld. Daarbij worden alleen de directe kosten
gemoeid met het overdragen van de gegevens ten laste van de boedel
gebracht. De komende verslagperiode zal dit uitgevoerd worden en zal
nagegaan worden of en hoe de debiteuren kunnen worden geïncasseerd.

27-09-2022
 3

In de afgelopen verslagperiode hebben nog een aantal debiteuren op de
bedrijfsrekening van failliet betaald. In de komende verslagperiode zullen de
debiteurenwerkzaamheden voortgezet worden.

01-03-2022 
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De afgelopen verslagperiode zijn alle relevante data voor de incasso van
debiteuren veilig gesteld, zodat het indienen van vorderingen bij
zorgverzekeraars waarmee een contract is, nog kan plaatsvinden.

30-05-2022 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 0,01

Toelichting vordering van bank(en) 

Failliet beschikte niet over een eigen bankrekening. Er werd gebruik gemaakt
van een door de holding aangehouden bankrekening. Curator heeft van de
betrokken bestuurder van de Holding beschikking gekregen over een
bankpasje waardoor bedragen overstort konden worden naar de
faillissementsrekening

01-03-2022 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

€ 0,01

Toelichting vordering van bank(en) 

Geen aanvullingen deze verslagperiode.

30-05-2022 
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Er is sprake van een lopend leasecontract, te weten shortlease bij Huiskes
Kokkeler. Met de doorstartende partij wordt nog bekeken of de
leaseovereenkomst wordt overgenomen.

01-03-2022 
 1

Het lopende leasecontract is in deze verslagperiode overgenomen door de
partij die een doorstart w il realiseren. Een en ander betekent dat er geen
boedelvordering te verwachten is in verband met de afkoop van dit
leasecontract.

30-05-2022 
 2

De financiering heeft plaatsgevonden door leningen aan de werkmaatschappij
verstrekt door de aandeelhouders van failliet. Voor het verstrekken van die
leningen zijn geen zekerheden bedongen.

01-03-2022 
 1

Geen aanvullingen deze verslagperiode. 30-05-2022 
 2

Nog niet bekend. 01-03-2022 
 1

Geen aanvullingen deze verslagperiode. 30-05-2022 
 2



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er heeft zich een aantal crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op
een eigendomsvoorbehoud. Het grootste gedeelte van de crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud is in de eerste verslagperiode afgewikkeld, zijnde o.a.
het ophalen van de koffiemachines en bedlinnen.

Een viertal crediteuren met een eigendomsvoorbehoud zal in de komende
verslagperiode afgewikkeld worden. Dit betreft:

Een aantal aangebrachte akoestische platen;
Een aantal TV's en een koelkast;
Een 'los gelegde' PVC-vloer;
Gehuurde computers.

2 opties zijn er geboden aan de doorstartende partij:
1) uiterlijk de eerste week van maart wordt aangegeven dat er met de partijen
overeenstemming is bereikt over de achterstallige betalingen, waardoor de
zaken ook door de doorstartende partij kunnen worden behouden, ofwel;
2) dat aan deze partijen de gelegenheid wordt geboden hun eigendommen op
te halen. Eén en ander in overleg met de curator.

01-03-2022 
 1

Zoals hiervoor al is aangegeven is een deel van de eigendomsvoorbehouden
afgewikkeld. De gehuurde computers zijn inmiddels terug geleverd aan de
leverancier. De overige zaken zijn nog onderwerp van discussie in die zin dat
de eigenaar van het gebouw in Boxmeer heeft aangegeven deze zaken te
w illen behouden. Dit betekent dat hij een regeling zal proberen te treffen met
de leveranciers over de overname van deze zaken.

30-05-2022 
 2

Geen. 01-03-2022 
 1

Geen. 01-03-2022 
 1

€ 0,01

Toelichting 

Nog niet bekend.

01-03-2022 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

In de afgelopen verslagperiode zijn de meeste crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud afgewikkeld. Zoals reeds hierboven aangegeven zal in
de komende verslagperiode nog een aantal crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud uitgezocht c.q. afgewikkeld moeten worden.

01-03-2022 
 1

De afgelopen verslagperiode is met de betrokken partijen meerdere keren
overleg gevoerd over eigendomsvoorberhouden. Daarnaast is in overleg met
de leasemaatschappij het leasecontract van de bedrijfsauto overgenomen.

30-05-2022 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming is niet doorgestart of voortgezet. Wel zijn de lopende
zorgtrajecteten van cliënten besproken met de leiding die verantwoordelijk
was voor de medische zorg en is gekeken hoe deze z.s.m. konden worden
ondergebracht bij een doorstartende partij. Tevens is hierover contact
geweest met de Inspectie Gezondheidszorg.

01-03-2022 
 1

Niet van toepassing. 01-03-2022 
 1

Niet van toepassing. 01-03-2022 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 01-03-2022 
 1

Niet van toepassing. 01-03-2022 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

€ 0,01

Toelichting 

Niet van toepassing.

01-03-2022 
 1

€ 0,01

Toelichting 

Niet van toepassing.

01-03-2022 
 1

Zie hierboven. 01-03-2022 
 1

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 01-03-2022 
 1

In deze verslagperiode is vastgesteld dat aan de boekhoudverplichtingen is
voldaan. Dat w il zeggen dat een inzichtelijke en overzichtelijke boekhouding is
aangeleverd op basis waarvan de baten en lasten van de onderneming in
kaart konden worden gebracht.

30-05-2022 
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Is aan voldaan. 01-03-2022 
 1

Niet van toepassing. 01-03-2022 
 1

Is aan voldaan. 01-03-2022 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 

In onderzoek.

01-03-2022 
 1

Nee

Toelichting 

Er zijn geen redenen aangetroffen om onbehoorlijk bestuur aan te nemen.

27-09-2022
 3

In onderzoek

Toelichting 

Nog in onderzoek.

01-03-2022 
 1

Nee

Toelichting 

Er zijn geen redenen aangetroffen om Paulianeus handelen aan te nemen.

27-09-2022
 3

Nog in onderzoek. 01-03-2022 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft geen onregelmatigheden opgeleverd. 27-09-2022
 3

In de eerste verslagperiode zijn via de accountant alle grootboekkaarten en
journaalposten ontvangen, alsmede een proefsaldi balans. Deze stukken
zullen allen in de komende verslagperiode(s) nader bestudeerd worden om
een volledig beeld te verkrijgen inzake de rechtmatigheid.

01-03-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode is er gelegenheid geweest om de
aangeleverde boekhouding te bestuderen. Daarbij is de volledigheid en
inzichtelijkheid getoetst en is nagegaan in hoeverre er rechtmatig is
gehandeld. Voorshands wordt er vanuit gegaan dat er geen
onrechtmatigheden zullen worden geconstateerd. In de komende
verslagperiode zal hierover een definitief oordeel worden gegeven.

30-05-2022 
 2

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,01

Toelichting 

Er is nog geen boedelvordering ingediend. Verwacht wordt nog wel dat er een
boedelvordering terzake huur en door het UWV wordt ingediend.

01-03-2022 
 1

€ 209.589,48

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode heeft het UWV zijn vordering ingediend
aangaande de loonvordering en het werkgeversgedeelte van de sociale
verzekeringen.

27-09-2022
 3

€ 363.871,00

Toelichting 

De fiscus heeft in de eerste verslagperiode een vordering ingediend ad €
363.871,00. Dit betreft de loonheffing vanaf november 2020 tot en met
september 2021.

01-03-2022 
 1

€ 572.899,00

Toelichting 

De fiscus heeft in de tweede verslagperiode een viertal vorderingen
ingediende betreffende de loonheffingen oktober 2021 tot en met januari
2022.

30-05-2022 
 2

€ 0,01

Toelichting 

Nog niet bekend.

01-03-2022 
 1

€ 378.147,68

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode heeft het UWV eveneens zijn preferente
(loon)vordering ingediend.

27-09-2022
 3



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.644,33

Toelichting 

In de eerste verslagperiode hebben zich drie werknemers gemeld met een
vordering aangaande de (salaris)vorderingen die niet onder de
loongarantieregeling vallen, bijvoorbeeld de wettelijke verhogingen, salaris
van vóór 13 weken alsmede niet uitgekeerde bonussen.

01-03-2022 
 1

€ 44.183,26

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode heeft zich nog één werknemer gemeld met een
vordering aangaande de (salaris)vordering die niet onder de
loongarantieregeling valt.

30-05-2022 
 2

€ 71.057,59

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode hebben zich nog eens drie werknemers
gemeld met een vordering aangaande de (salaris)vordering die niet onder de
loongarantieregeling valt.

27-09-2022
 3

33

Toelichting 

Ten tijde van onderhavig faillissementsverslag hebben 33 concurrente
crediteuren hun vorderingen ingediend. Het betreffen dan onder meer de
ZZP'ers die failliet inschakelde voor de behandelingen en de vele crediteuren
die een duurovereenkomst hadden met failliet.

01-03-2022 
 1

52

Toelichting 

Inmiddels hebben 52 concurrente crediteuren hun vordering ingediend en zijn
deze voorlopig erkend.

30-05-2022 
 2

57

Toelichting 

Inmiddels hebben 57 concurrente crediteuren hun vordering ingediend en zijn
deze voorlopig erkend.

27-09-2022
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 548.593,48

Toelichting 

Het totaalbedrag van voornoemde 33 crediteuren betreft € 548.593,48.

01-03-2022 
 1

€ 836.297,48

Toelichting 

Het totaalbedrag van voornoemde 52 crediteuren betreft € 836.297,48.

30-05-2022 
 2

€ 2.659.447,95

Toelichting 

Het totaalbedrag van voornoemde 57 crediteuren betreft € 2.659.447,95.

27-09-2022
 3

Nog niet bekend. 01-03-2022 
 1

Nog niet bekend. 27-09-2022
 3

In de eerste verslagperiode is de gehele crediteurenlijst aangeschreven. Een
groot gedeelte van deze crediteuren heeft inmiddels ook de vorderingen
ingediend, waarbij de meeste crediteuren ook telefonisch contact hebben
opgezocht. De vorderingen zijn vervolgens allen bestudeerd op de (juridische)
grondslag en al dan niet erkend.

01-03-2022 
 1

De afgelopen verslagperiode is met een aantal crediteuren overleg gevoerd en
is een toelichting gegeven op de te verwachten uitkering aan crediteuren. De
werkzaamheden zijn daarbij zoveel mogelijk beperkt, omdat naar verwachting
geen uitkering zal kunnen worden gedaan aan concurrente crediteuren bij
afw ikkeling van het faillissement.

30-05-2022 
 2

In de afgelopen verslagperiode hebben zich wederom een aantal crediteuren
gemeld en gevraagd naar de stand van zaken en de verwachte uitdeling.
Zoals hiervoor reeds is aangegeven zijn de werkzaamheden daarbij zoveel
mogelijk beperkt.

27-09-2022
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

1) Juma International
2) S. Linsen Psychotherapie
3) Pensioenfonds Zorg en Welzijn
4) Youseeq Recruitment
5) M.F.D. van Duuren
6) ICM Projectinrichting
7) STR Healthcare Recruitment
8) Alphonsyna
9) Seef Brandbeveiliging

01-03-2022 
 1

Het betroffen allen incassoprocedures vanwege betalingsachterstanden,
voortvloeiende uit een duurovereenkomst dan wel geleverde diensten
bijvoorbeeld door ZZP'ers.

01-03-2022 
 1

Allen inmiddels afgerond. 01-03-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn alle eisers uit lopende procedures in kennis
gesteld van het faillissement. De vorderingen zijn vervolgens ingediend,
bestudeerd en erkend.

01-03-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende verslagperiode zal de voorhanden zijnde boekhouding
bestudeerd worden. Tevens zullen de openstaande debiteuren geïncasseerd
worden en zal er nog het nodige contact zijn met crediteuren. Daarnaast zullen
de werkzaamheden zoals onder punt 2, personeel, uitgevoerd worden.

01-03-2022 
 1

In de komende verslagperiode zal de overname van de bedrijfsactiva verder
worden gefaciliteerd nadat de volledige betaling is ontvangen. Dit betekent dat
na ontvangst van betaling de gegevens betreffende immateriële activa worden
overgedragen. Daarnaast zal in samenwerking met de overnemende partij
geprobeerd worden de debiteuren nog zoveel mogelijk te incasseren bij
zorgverzekeraars. Ten slotte zal het rechtmatigheidsonderzoek worden
afgerond.

Naar verwachting zal het faillissement op termijn in aanmerking komen voor
opheffing wegens gebrek aan baten. Dit houdt verband met de grote
boedelvordering die te verwachten is van het UWV en de Belastingdienst.

30-05-2022 
 2

In de komende verslagperiode zullen de debiteuren geïncasseerd worden,
voor zover mogelijk.

27-09-2022
 3

Nog niet bekend. 01-03-2022 
 1

27-12-2022 27-09-2022
 3

Bijlagen
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