
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

B.V. Braam 01-04-2022 
 1

B.V. Braam
Praam 9A
8433 HA Haulerw ijk

01-04-2022 
 1

B.V. Braam bood 24-uurs zorg op basis van de Wet langdurige zorg met
inwoning voor mensen met een beperking (bron: handelsregister).

01-04-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2021 € 472.981,00 € -96.812,00 € 19.230,00

2020 € 405.484,00 € -63.270,00 € 21.374,00

2019 € 151.073,00 € -43.786,00 € 27.075,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 03-01-2023
Insolventienummer F.17/22/13
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000222751:F001
Datum uitspraak 01-03-2022

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr H.C. Lunter
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarrekeningen
over de boekjaren 2021, 2020 en 2019.

01-04-2022 
 1

7
01-04-2022 

 1

€ 24.605,56
01-04-2022 

 1

€ 27.624,41
01-07-2022 

 2

€ 48.782,73
03-10-2022 

 3

€ 63.423,23
03-01-2023

 4

van 

28-11-2021

t/m 

29-3-2022

01-04-2022 
 1

van 

30-3-2022

t/m 

29-6-2022

01-07-2022 
 2

van 

30-6-2022

t/m 

29-9-2022

03-10-2022 
 3

van 

30-9-2022

t/m 

1-1-2023

03-01-2023
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 225 uur 12 min

2 146 uur 18 min

3 55 uur 48 min

4 24 uur 24 min

totaal 451 uur 42 min

1. Inventarisatie

B.V. Braam (verder: "de gefailleerde vennootschap") is opgericht op 24 april
2019. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde vennootschap is
mevrouw S. Braam-Rozema.

01-04-2022 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 01-04-2022 
 1

De verzekeringen worden geïnventariseerd en waar nodig beëindigd.
Gedurende de voortzetting van de zorgverlening zijn de benodigde
werknemers- en aansprakelijkheidsverzekeringen voorlopig gecontinueerd. Na
de beëindiging van de zorgverlening door de (medewerkers van) de
gefailleerde vennootschap, zullen ook die verzekeringen worden beëindigd.
Voor meer informatie over de voortzetting van de activiteiten verw ijst de
curator u naar de onderdelen 6.1 t/m 6.3 van het onderhavige verslag.

01-04-2022 
 1

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. 01-07-2022 
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De gefailleerde vennootschap huurt een pand aan de Praam 9A te (8433 HA)
Haulerw ijk van Stichting Bewaring Dutch Residential XV. Het gehuurde was in
gebruik als huisvesting voor bewoners, met w ie de gefailleerde vennootschap -
naast een zorgovereenkomst - een huurovereenkomst had gesloten.

Per 1 april 2022 is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden
geëindigd. Per die datum is de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst
aangegaan met de doorstarter van de ondernemingsactiviteiten van de
gefailleerde vennootschap. Voor meer informatie over de doorstart verw ijst de
curator u naar de onderdelen 6.4 t/m 6.8 van het onderhavige verslag. Ook
met de bewoners is de curator een beëindiging van de huurovereenkomsten
overeengekomen.

01-04-2022 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zou het faillissement zijn veroorzaakt door
een geschil met één van de budgethouders van de cliënten van de gefailleerde
vennootschap. Door opgeschorte betalingen zou de gefailleerde vennootschap
in liquiditeitsnood zijn gekomen en niet langer in staat zijn geweest om aan
haar opeisbare verplichtingen te voldoen.

Voorafgaand aan deze problemen kampte de gefailleerde vennootschap echter
al met een verlieslatende exploitatie, die mede werd veroorzaakt door het
gegeven dat niet alle woon en verzorgingscapaciteit ten volle werd benut. De
gefailleerde vennootschap zou er evenwel niet in zijn geslaagd om nieuwe
cliënten aan te trekken. Daarnaast zou de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap tevergeefs hebben getracht om de ondernemingsactiviteiten
aan een derde partij te verkopen. Toen de onderhandelingen daarover
vastliepen en voormelde liquiditeitsnood ontstond, is het faillissement
uiteindelijk door één van de werknemers aangevraagd. De curator voert nader
onderzoek uit naar de oorzaak van het faillissement.

01-04-2022 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 

7

Toelichting 

De gefailleerde vennootschap maakte tevens gebruik van zelfstandigen. Met
hen bestond geen arbeidsovereenkomst.

01-04-2022 
 1

Personeelsleden 

12

Toelichting 

De curator heeft de dienstverbanden voorafgaand aan het faillissement nog in
onderzoek.

01-04-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

4-3-2022 7

totaal 7

Op 7 maart 2022 heeft een personeelsbijeenkomst plaatsgevonden, waarin de
curator en het UWV de werknemers heeft geïnformeerd over de opzegging van
de arbeidsovereenkomsten en de loondoorbetalingsgarantie van het UWV.
Nadien is er veelvuldig contact geweest met de werknemers.

01-04-2022 
 1

3. Activa

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen die eigendom zijn van
de gefailleerde vennootschap.

01-04-2022 
 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

Afgerond. 01-04-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Beperkte inventaris

totaal € 0,00 € 0,00

De gefailleerde vennootschap beschikte voor het verrichten van de
bedrijfsactiviteiten over een beperkte bedrijfsinventaris (meubilair,
wasmachine, droger en koel-vriescombinatie). Het voornaamste deel van de
inventaris werd door de cliënten ter beschikking gesteld en is geen eigendom
van de gefailleerde vennootschap. De zaken die wel in eigendom toebehoren
aan de gefailleerde vennootschap vertegenwoordigde naar verwachting een
geringe waarde en zijn verkocht aan de doorstarter als onderdeel van de lump
sum.

01-04-2022 
 1

In onderzoek. 01-04-2022 
 1

Van een bodemvoorrecht van de fiscus is niet gebleken. 01-07-2022 
 2

De curator heeft inventariserende werkzaamheden uitgevoerd. 01-04-2022 
 1

Volgens opgave van de bestuurder heeft één van de budgethouders van de
cliënten van de gefailleerde vennootschap diverse declaraties opgeschort.
Volgens opgave van de bestuurder bedroeg het op datum faillissement
opgeschorte bedrag van de omzet december, januari en februari ca. € 42.000.
De curator heeft met deze budgethouder afgesproken dat zij het onderhanden
werk van december, januari en februari gaat betalen. Voor meer informatie
over de incasso van deze gelden verw ijst de curator u naar onderdeel 4 van
het onderhavige verslag. Van voorraden is – wegens het karakter van de
gefailleerde vennootschap – geen sprake.

01-04-2022 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en er is contact
onderhouden met budgethouder. Tevens zijn er (betaal)afspraken gemaakt.

01-04-2022 
 1

De curator heeft zulks in onderzoek. 01-04-2022 
 1

Tot op heden zijn geen andere activa gebleken. 01-07-2022 
 2

In onderzoek. 01-04-2022 
 1

Afgerond. 01-07-2022 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vorderingen op debiteuren voor 1 maart
2022

€ 37.868,75 € 37.868,75 € 12.397,34

Vorderingen op debiteuren na 1 maart 2022 € 28.647,50 € 28.647,50 € 28.647,50

Rekening-courantvordering op Norgerweg
15-15a B.V.

€ 2.320,17 € 2.320,17 € 2.320,17

totaal € 68.836,42 € 68.836,42 € 43.365,01



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De (verpande) debiteurenportefeuille bestaat vooralsnog uit drie vorderingen
en betreft de vergoeding voor de geleverde zorg aan één bewoner over
december 2021, januari 2022 en februari 2022. De totale omvang van de
vordering wordt geschat op circa € 35.000,-. De curator heeft de inning van de
debiteurenportefeuille ter hand genomen.

01-04-2022 
 1

Verpande vorderingen
De verpande pré-faillissementsdebiteuren met een totale omvang van ad €
37.890,26 zijn door de curator in de afgelopen verslagperiode volledig
geïncasseerd op de boedelrekening. Met deze opbrengst kon de gehele
vordering van de pandhouder ad € 25.471,41 worden voldaan met als gevolg
dat het restant (ad € 12.418,85) van de opbrengst in de boedel vloeit.

Vorderingen op debiteuren na voortzetting
De debiteurenvorderingen welke gedurende de periode van tijdelijke
voortzetting van 1 maand (maart 2022) zijn ontstaan hebben betrekking op de
geleverde zorg aan vier bewoners. Het gaat om een bedrag van in totaal €
27.675,00. Deze vordering is niet inbegrepen bij de verkoop aan JLD per 1 april
2022. De curator heeft de inning van de debiteurenportefeuille ter hand
genomen en correspondeert hierover met (o.a.) de Sociale Verzekeringsbank,
Zorgkantoor Friesland en de budgethouders.

01-07-2022 
 2

Vorderingen op debiteuren na voortzetting
In de afgelopen verslagperiode is er nog € 12.735,- geïnd. De curator verwacht
nog een restant incasso opbrengst van ca. € 14.940,- vanuit respectievelijk de
budgethouders en de Sociale Verzekeringsbank. Door systeemwijzigingen
binnen de Sociale Verzekeringsbank, neemt de uitbetaling van de nog te
ontvangen declaraties meer tijd in beslag. De curator correspondeert hierover
met de Sociale Verzekeringsbank en Zorgkantoor Friesland.

Rekening-courantvordering op Norgerweg 15-15a B.V.
Uit de administratie van B.V. Braam bleek dat er sprake was van een
rekeningcourantverhouding tussen B.V. Braam en de besloten vennootschap
Norgerweg 15-15a B.V. Uit hoofde van deze rekening-courantverhouding was
de Norgerweg 15-15a B.V. per 1 maart 2022 aan B.V. Braam een bedrag
verschuldigd van in totaal € 2.320,17. In de afgelopen verslagperiode is het
verschuldigde bedrag aan de boedel voldaan.

03-10-2022 
 3

Vorderingen op debiteuren na voortzetting
Het innen van de resterende openstaande vorderingen op de debiteuren is
afgerond. Alle werkzaamheden zijn verricht. In de afgelopen verslagperiode
is er € 14.940,50 geïnd vanuit respectievelijk de budgethouders en de Sociale
Verzekeringsbank.

03-01-2023
 4



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en onderhoudt
contacten met de budgethouders.

01-04-2022 
 1

Bewaken betalingen debiteuren, overleg/correspondentie met debiteuren en
derden.

01-07-2022 
 2

Voortzetten overleg/correspondentie met debiteuren en derden (w.o.
hoofdzakelijk de Sociale Verzekeringsbank en Zorgkantoor Friesland).

03-10-2022 
 3

De incassowerkzaamheden zijn afgerond. 03-01-2023
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 25.471,41

Toelichting vordering van bank(en) 

De Coöperatieve Rabobank U.A. ("Rabobank") heeft voornoemde vordering
ingediend ter (voorlopige) verificatie.

01-04-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

De vordering van de pandhouder is in de afgelopen verslagperiode volledig
voldaan (afgelost) uit de opbrengst van de verpande pré-
faillissementsdebiteuren.

01-07-2022 
 2

Voor zover bekend is thans sprake van een aantal leasecontracten,
betreffende o.a. een tilliftconstructie en een camerabeveiligingssysteem. De
curator zal - in overleg met de doorstarter - tot beëindiging van deze
leaseovereenkomsten overgaan.

01-04-2022 
 1

De curator correspondeert met de leasemaatschappij. 01-07-2022 
 2

Het is de curator gebleken dat er sprake was van één leaseovereenkomst en
dat die overeenkomst door de leasemaatschappij op 1 januari 2022 was
beëindigd. De curator beschouwt dit punt als afgehandeld.

03-10-2022 
 3



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In verband met de vordering van de Rabobank is ten laste van de gefailleerde
vennootschap een pandrecht gevestigd op de huidige en toekomstige
voorraden, vorderingen en inventaris van de gefailleerde vennootschap. Er zijn
- voor zover bekend - geen andere zekerheden op activa van de gefailleerde
vennootschap gevestigd.

01-04-2022 
 1

Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de
Rabobank de positie van separatist. Tot op heden heeft de bank hiervan geen
gebruik gemaakt. De Rabobank zal zeer waarschijnlijk volledig voldaan kunnen
worden uit de inning van de debiteurenportefeuille.

01-04-2022 
 1

De vordering van de pandhouder is in de afgelopen verslagperiode volledig
voldaan (afgelost) uit de opbrengst van de verpande pré-
faillissementsdebiteuren.

01-07-2022 
 2

(Nog) niet van toepassing. 01-04-2022 
 1

(Nog) niet van toepassing. 01-04-2022 
 1

(Nog) niet van toepassing. 01-04-2022 
 1

Toelichting 

De curator heeft overleg gevoerd met Rabobank voor wat betreft de te
hanteren werkwijze en boedelbijdrage.

01-04-2022 
 1

De curator heeft de verstrekte zekerheden geïnventariseerd en beoordeeld.
De curator verwacht dat de pandhouder - gezien de hoogte van haar vordering
- volledig uit de opbrengst van de debiteurenincasso voldaan kan worden.

01-04-2022 
 1

De curator correspondeert met de leasemaatschappij. 01-07-2022 
 2

Afgerond. 03-10-2022 
 3



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator geconstateerd dat de
zorgactiviteiten van de gefailleerde vennootschap nog niet waren gestaakt. De
gefailleerde vennootschap is een zorginstelling waar vier bewoners permanent
wonen onder 24-uurs begeleiding met w ie de gefailleerde vennootschap een
zorgovereenkomst had afgesloten. Wegens maatschappelijke en morele
belangen heeft de curator - na verkregen toestemming van de rechter-
commissaris - de zorgactiviteiten voortgezet.

Om de continuering van de zorg te kunnen waarborgen heeft de curator de
werknemers van de gefailleerde vennootschap opgeroepen hun reguliere
werkzaamheden voort te zetten. Over de voortzetting van de zorgactiviteiten
heeft de curator nauw contact met de inspecteur van Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd.

01-04-2022 
 1

De curator heeft een exploitatiebegroting gemaakt. De curator dat in de
periode tussen 1 maart 2022 en 31 maart 2022 kostendekkend is geopereerd.
De curator zal hierover in de volgende verslagperiode verslag doen.

01-04-2022 
 1

Na incasso van de openstaande vordering die gedurende de periode van
tijdelijke voortzetting van 1 maand is ontstaan (in totaal € 27.675,00) volgt de
financiële verslaglegging.

01-07-2022 
 2

Als gevolg van de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank ten aanzien de
uitbetaling van de nog openstaande declaraties over de tijdelijke voorzetting,
is de curator nog niet in staat om de omzet en opbrengsten goed in kaart te
brengen. Om die reden kan nu nog geen exploitatieoverzicht worden
opgesteld. De curator verwacht in de komende verslagperiode de
opbrengsten/kosten te kunnen uitsplitsen.

03-10-2022 
 3

Het innen van de resterende openstaande vorderingen op de debiteuren is
afgerond. De voortgezette exploitatie tussen 1 maart tot en met 31 maart
2022 heeft tot een positief resultaat geleid. Gedurende de exploitatieperiode
is een omzet behaald ad € 28.647,50. Aan (operationele) kosten is een
bedrag ad € 563,52 betaald. Dit betreft vrij boedelactief. JLD zorg en wonen
heeft de exploitatie vanaf 1 april 2022 overgenomen van de curator.

03-01-2023
 4

Zie onderdeel 6.1. 01-04-2022 
 1

De werkzaamheden zijn derhalve afgerond. 03-01-2023
 4



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Doorstarten onderneming

Door onder meer diverse berichten in de pers hebben zich vier gegadigden bij
de curator gemeld. Onder hen is op 4 maart 2022 een biedingsmemorandum
verspreid. Aan de kandidaten is gevraagd uiterlijk maandag 7 maart 2022 een
bieding uit te brengen. Ondanks de interesse van meerdere direct betrokkenen
en de nodige media-aandacht, heeft de curator uiteindelijk twee positieve
biedingen van kandidaten ontvangen. Eén kandidaat heeft wegens
uiteenlopende redenen haar bieding later toch ingetrokken. De curator heeft
met de overgebleven kandidaat, te weten JLD zorg en wonen ("JLD"),
vervolgbesprekingen gevoerd gericht op continuïteit van zorg en overdracht
daarvan per 1 april 2022.

Voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement was JLD zorg en wonen
("JLD") reeds in een vergevorderd stadium ten aanzien een eventuele
overname van de (zorg)activiteiten van de gefailleerde vennootschap.
Overigens is niet iedereen overgegaan naar JLD. Het is voorgekomen dat
bewoners uiteindelijk hebben gekozen voor een andere zorgaanbieder.

01-04-2022 
 1

Het maatschappelijk belang van continuïteit van zorg is leidend geweest bij het
onderbrengen van de zorg bij een andere zorgaanbieder. Daarbij speelt ook
de wens van de bewoners, alsmede de wensen van de wettelijk
vertegenwoordigers. Daarnaast heeft de curator ten behoeve van de boedel
een zakelijke vergoeding voor de overgenomen activa bedongen.

01-04-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode is de, met JLD afgesproken, afrekening van de
na de doorstart doorgewerkte uren door het personeel aan de boedel betaald.

01-07-2022 
 2

€ 10.000,00
01-04-2022 

 1

Zie onderdelen 6.1 en 6.4 en 6.5. 01-04-2022 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft nog geen sluitende administratie ontvangen. In de komende
verslagperiode zal de curator de ontbrekende onderdelen van de administratie
opvragen bij de bestuurder en de beschikbaar gestelde administratie

01-04-2022 
 1



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

onderzoeken.

De curator heeft de ontvangen administratie in onderzoek. 01-07-2022 
 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met
het onderzoek naar de (financiële)administratie van B.V. Braam. In de
aankomende verslagperiode zal de curator deze bevindingen beoordelen en in
voorkomende gevallen terugkoppelen aan de bestuurder van B.V. Braam.

03-10-2022 
 3

In de komende verslagperiode vervolgt de curator in voorkomende gevallen
de dialoog met de bestuurder van B.V. Braam.

03-01-2023
 4

Jaarrekening 2021: 21 februari 2022
Jaarrekening 2020: 7 februari 2022
Jaarrekening 2019: 13 maart 2020

01-04-2022 
 1

Vanwege de omvang van de vennootschap (klein-regime) is een
goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist.

01-04-2022 
 1

De aandeelhouder heeft voldaan aan haar stortingsverplichting. 01-04-2022 
 1

Toelichting 

De curator moet nog onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

01-04-2022 
 1

Toelichting 

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt momenteel nog uitgevoerd
door de curator.

03-01-2023
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

In onderzoek

Toelichting 

De curator moet nog onderzoek doen naar paulianeus handelen.

01-04-2022 
 1

Ja

Toelichting 

Kort voorafgaand aan het faillissement heeft de bestuurder van B.V. Braam
een betaling heeft verricht aan de besloten vennootschap Norgerweg 15-15a
B.V. ter hoogte van € 6.000,-. Deze betaling zou betrekking hebben gehad op
een terugbetaling van verstrekte voorschotten. In de administratie van de
gefailleerde vennootschap trof de curator daarvoor geen onderliggende
(betalings-)verplichting aan. Ten aanzien van deze betaling heeft de curator de
faillissementspauliana ex art. 42 jo. 47 Fw ingeroepen. In totaal heeft
Norgerweg 15-15a aan de boedel een bedrag ad € 6.000,- gerestitueerd.

03-10-2022 
 3

De curator zal de komende verslagperiode starten met het
rechtmatigheidsonderzoek.

01-04-2022 
 1

De curator voert het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uit. 01-07-2022 
 2

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. 01-04-2022 
 1

Bestuderen ontvangen administratie, correspondentie met bestuurder en
boekhouder.

01-07-2022 
 2

In de komende verslagperiode zet de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voort. De curator zal de bevindingen terugkoppelen aan de bestuurder van
B.V. Braam en in voorkomend geval nadere vragen stellen.

03-10-2022 
 3

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt uitgevoerd. In de komende
verslagperiode vervolgt de curator in voorkomende gevallen de dialoog met
de bestuurder van de failliete vennootschap.

03-01-2023
 4

8. Crediteuren

Toelichting 
01-04-2022 

 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Voortzetten van onderneming
De curator is verplichtingen aangegaan in het kader van de voortzetting van
de onderneming. Deze verplichtingen kwalificeren als boedelvordering en
zullen terstond uit het voorhanden actief worden voldaan.

Loonvorderingen
De vorderingen uit hoofde van loon na 1 maart 2022, het vakantiegeld en de
waarde van openstaande verlofdagen kwalificeren in beginsel als
boedelvordering. Er zijn bij de curator reeds enige vorderingen van
werknemers ingediend die op hun juistheid zullen moeten worden beoordeeld.

Huurvordering
De verplichting tot huurbetaling over de periode 1 maart 2022 tot en met 31
maart 2022 kwalificeert als boedelschuld.

Salaris curator
Het salaris van de curator kwalificeert als boedelschuld.

Nadere inventarisatie
De curator zal deze boedelschulden nader inventariseren.

€ 151.554,00

Toelichting 

De belastingdienst heeft tot dusver een vordering ingediend tot een
totaalbedrag van € 151.554. Deze vordering betreft onbetaalde loonheffingen
over diverse maanden in 2020 en 2021.

01-04-2022 
 1

Toelichting 

UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.

01-04-2022 
 1

€ 60.052,56

Toelichting 

Dit betreft een preferente loonvordering van het UWV.

03-01-2023
 4

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

01-04-2022 
 1



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

01-04-2022 
 1

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend. 01-04-2022 
 1

De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht. 01-04-2022 
 1

Energiebedrijf Noord Energie B.V. heeft in de afgelopen verslagperiode een
eindafrekening gestuurd betreffende de voorschotten van leveranties van
energie tot 1 juni 2022. Noord Energie heeft -na verrekening van haar
(boedel)vordering- aan de boedel een bedrag van € 103,15 terugbetaald. De
curator heeft de eindafrekening van Noord Energie nog in onderzoek en zal dat
in voorkomende gevallen terugkoppelen aan de energieleverancier.

03-10-2022 
 3

De curator beschouwt het punt met Noord Energie B.V. als afgehandeld. 03-01-2023
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Er is geen sprake van (een) lopende procedure(s). 01-04-2022 
 1

Niet van toepassing. 01-04-2022 
 1

Niet van toepassing. 01-04-2022 
 1

Afgerond. 01-04-2022 
 1

10. Overig

De komende (verslag)periode zal in het teken staan van het onderzoeken van
de administratie en het (nader) onderzoeken van de activiteiten van de
gefailleerde vennootschap. Voorts zal de curator in het kader van de
afw ikkeling van het faillissement de navolgende punten verder bestuderen en
oppakken:

rekening en verantwoording voortzetting ondernemingsactiviteiten;
oorzakenonderzoek;
incasseren debiteuren;
onderzoek administratieplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen en overige rechtmatigheidsvragen;
inventariseren boedelschulden en faillissementsschulden.

01-04-2022 
 1

De komende (verslag)periode zal de curator de navolgende punten verder
bestuderen en oppakken:

Voortzetten incasso debiteurenportefeuille;
Financiële verslaglegging m.b.t. voortzetten;
correspondentie leasemaatschappij;
Onderzoek administratie;
Voorzetten rechtmatigheidsonderzoek.

01-07-2022 
 2

De komende (verslag)periode zal de curator de navolgende punten verder
bestuderen en oppakken:

03-10-2022 
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Voortzetten (rest)incasso debiteurenportefeuille;
Financiële verslaglegging m.b.t. voortzetten;
Voorzetten rechtmatigheidsonderzoek;
Onderzoek eindafrekening Noord-Energie;
Voorkomende werkzaamheden.

De komende (verslag)periode zal de curator de navolgende punten verder
bestuderen en oppakken:

Voorzetten rechtmatigheidsonderzoek;
Voorkomende werkzaamheden.

03-01-2023
 4

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend. 01-04-2022 
 1

3-4-2023 03-01-2023
 4

Zie 10.1. 01-04-2022 
 1

Bijlagen
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