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Algemene gegevens
Naam onderneming
Betam Autopoetsbedrijf B.V.

15-05-2018
6

Gegevens onderneming
Betam Autopoetsbedrijf B.V.

15-05-2018
6

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van een autopoetsbedrijf.

15-05-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013

€ 411.258,82

2014

€ 237.104,73

2015

€ 332.578,87

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Balanstotaal

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 9.992,96

Boedelsaldo
€ 11.475,94

Boedelsaldo
€ 12.737,63

Boedelsaldo
€ 13.169,97

15-05-2018
6

15-08-2018
7

13-11-2018
8

13-02-2019
9

Verslagperiode
van
19-2-2018

15-05-2018
6

t/m
14-5-2017

van
15-5-2018

15-08-2018
7

t/m
14-8-2018

van
15-8-2018

13-11-2018
8

t/m
12-11-2018

van
13-11-2018
t/m
12-2-2019

Bestede uren

13-02-2019
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

26,15 uur

7

2,15 uur

8

6,50 uur

9

11,15 uur

totaal

45,95 uur

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 234,55.

15-05-2018
6

Bestede uren totaal: 237,10.

15-08-2018
7

Bestede uren totaal: 244 uren.

13-11-2018
8

Bestede uren totaal: 255 uren en 15 minuten tot en met 12 februari 2019.

13-02-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
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
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Negende verslag:
De curator heeft de afgelopen periode nog aanvullend onderzoek verricht. Dit
onderzoek loopt thans nog. W anneer dit is afgerond zullen er nadere stappen
w orden gezet. De curator verw acht de komende periode concrete
rechtsmaatregelen te kunnen treffen.

15-05-2018
6

Tiende verslag:
Ongew ijzigd.

15-08-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Tiende verslag:
Afronden onderzoek en beslissing nemen in het treffen van rechtsmaatregelen.

15-08-2018
7

Elfde verslag:
Onveranderd.

13-11-2018
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 93.612,00

15-05-2018
6

€ 740.305,00

13-02-2019
9

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

15-05-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 72.472,76

15-05-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-05-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Tiende verslag:
In kaart brengen crediteurenlast.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

15-08-2018
7

9.3 Stand procedures
Negende verslag:
Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft de heer I. Özdemir een conclusie
van eis in reconventie ingediend. De curator heeft een conclusie van antw oord
in reconventie ingediend. Op dinsdag 20 maart 2018 heeft een comparitie van
partijen plaatsgehad bij de rechtbank Den Haag. Op de zitting zijn vier van de
gedaagden verschenen. Met de heer Özdemir is ter zitting een regeling
getroffen, kort gezegd inhoudende dat partijen schikken met gesloten
beurzen. Ter zitting kw am namelijk naar voren dat de betreffende gedaagde
daags voor faillissement een bedrag van € 50.000,-- had uitgeleend aan
gefailleerde w elk bedrag zij nimmer heeft ontvangen. Om die reden kon zij een
beroep op verrekening doen. Door een andere tenaamstelling en gebrekkige
administratie w as dit niet eerder bekend bij de curator.

15-05-2018
6

Met de heer Arslan en mevrouw Arslan-Beltek is na de zitting een minnelijke
regeling getroffen. Deze regeling houdt in dat zij € 5.000,-- aan de boedel
betalen. Dit bedrag is reeds ontvangen door de curator. Alle overige
gedaagden zijn veroordeeld om de door hen ontvangen bedragen aan de
boedel te betalen. Met de heer S. Beltek is reeds een betalingsregeling
getroffen. De overige gedaagden hebben nog niet betaald. De curator zal met
de rechter-commissaris overleggen voor de verdere uitvoering van het
deurw aarderstraject.
Tiende verslag:
De heer S. Beltek komt de betalingsregeling tot op heden na. Hij heeft tot op
heden een bedrag van € 3.500,-- aan de boedel overgemaakt. Er resteert
thans nog te betalen een bedrag ad € 2.200,--. Mevrouw T. Beltek heeft w el
gereageerd naar aanleiding van de betekening van het vonnis, maar heeft tot
op heden nog geen betaling gedaan aan de boedel. Van mevrouw S. Beltek en
mevrouw H. Beltek-Kara is in het geheel geen reactie ontvangen. De curator
zal ten aanzien van mevrouw T., S., H. Beltek het executietraject voortzetten.

15-08-2018
7

Elfde verslag:
De heer S. Beltek heeft inmiddels alle termijnen betaald. In totaal heeft hij een
bedrag van € 4.777,25 aan de boedel overgemaakt. Het executietraject tegen
mevrouw T. Beltek is nog lopende. W el heeft zij inmiddels drie keer € 150,-naar de boedel overgemaakt. Ten aanzien van mevrouw S. Beltek en mevrouw
H. Beltek-Kara lopen de executietrajecten nog. De curator is in afw achting van
berichten van de deurw aarder omtrent betekening en executie
(beslaglegging). Meer hierover in het volgende verslag.

13-11-2018
8

Tw aalfde verslag:
De exexutietrajecten tegen mevrouw T. Beltek, mevrouw S. Beltek en
mevrouw H. Beltek-Kara zijn nog actief. Tot op heden heeft mevrouw T.
Beltek uit eigen bew eging een bedrag van € 900,-- aan de boedel
overgemaakt. W at betreft mevrouw S. Beltek is beslag gelegd op de uitkering
die zij ontvangt. Nu mevrouw S. Beltek in het buitenland verblijft en er in
beginsel geen beslag vrije voet w ordt toegepast heeft zij een procedure
aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Amsterdam. Dit traject w ordt
vooralsnog op papier afgedaan. Resultaten zijn nog niet bekend. Tot slot
w ordt nog onderzoek verricht naar mogelijkheden om de vordering op
mevrouw H. Beltek-Kara te incasseren. De curator voert hier toe overleg met
de deurw aarder. Meer in het volgende verslag.

13-02-2019
9

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Negende verslag:
Executeren vonnis en incasseren vorderingen.

15-05-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Negende verslag:
- voortzetten executietraject incassoprocedure;
- mogelijk strafrechtelijke aangifte doen tegen de statutair en feitelijk
bestuurders.

15-05-2018
6

Tiende verslag:
- afronden onderzoek statutair en feitelijk bestuurders en mogelijk
strafrechtelijk aangifte doen;
- voortzetten executietraject incassoprocedure.

15-08-2018
7

Elfde verslag:
- afronden onderzoek statutair en feitelijk bestuurders en mogelijk
strafrechtelijk aangifte doen;
- voortzetten executietraject incassoprocedure.

13-11-2018
8

Tw aalfde verslag:
- afronden onderzoek statutair en feitelijk bestuurder en mogelijk
strafrechtelijk aangifte doen;
- voortzetten executietraject incassoprocedures tegen mevrouw T. Beltek,
mevrouw S. Beltek en mevrouw H. Beltek-Kara.

13-02-2019
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Tiende verslag:
Nog niet bekend.

15-08-2018
7

10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2019

13-02-2019
9

10.4 Werkzaamheden overig
Tiende verslag:
Zie per separaat onderdeel van dit verslag.

15-08-2018
7

Bijlagen
Bijlagen

