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Algemene gegevens
Naam onderneming
Belvar Life B.V.
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Gegevens onderneming
BELVAR LIFE B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 55477852, vestigingsadres: Hettenheuvelw eg
51 te (1101 BM) Amsterdam.

10-09-2020
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Activiteiten onderneming
BELVAR LIFE B.V. (hierna: Life): het (ver)huren en exploiteren van hotels
inclusief restaurants, alsmede holdingactiviteiten.
N.B. In de faillissementen van Belvar Life B.V., Belvar Complete B.V. en Belvar
Development B.V. vindt vanw ege de onderlinge verbondenheid van de drie
ondernemingen een geconsolideerde verslaggeving plaats. De inhoud van de
openbare verslagen in deze faillissementen is daardoor vrijw el identiek.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.240.000,00

€ -7.327.946,00

€ 8.004.087,00

2020

€ 1.180.712,00

€ -676.606,00

€ 6.759.741,00

2018

€ 7.257.756,00

€ 1.648.138,00

€ 12.415.460,00

10-09-2020
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Toelichting financiële gegevens
Blijkens de administratie van de ondernemingen zijn de gegevens als
bovenstaand.

10-09-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
43

10-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

10-09-2020
1

Toelichting
Verw ezen w ordt naar paragraaf 5.1
€ 1.078.563,72

10-12-2020
2

€ 1.079.735,12

10-03-2021
3

€ 1.003.659,96

10-06-2021
4

Verslagperiode
van
4-8-2020

10-09-2020
1

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

10-12-2020
2

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

10-03-2021
3

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021
t/m
9-6-2021

Bestede uren

10-06-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

201 uur 54 min

2

46 uur 42 min

3

126 uur 12 min

4

15 uur 12 min

totaal

390 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van de drie vennootschappen is Maribel AS.

10-09-2020
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Bestuurders zijn: R. Firing en M. Jacobsen, beiden w oonachtig in Noorw egen.

1.2 Lopende procedures
In onderzoek.

10-09-2020
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Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, w as Life op datum faillissement
niet betrokken in lopende procedures.

10-12-2020
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

10-09-2020
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Life had een Bedrijfspolis lopen bij ABN AMRO Verzekeringen. De verzekering is
inmiddels beëindigd en een deel van de premie is aan de boedel gerestitueerd.

10-12-2020
2

1.4 Huur
Life huurde kantoorruimte nabij de Amsterdam Arena. Op datum faillissement
w as het huurcontract reeds geëindigd

1.5 Oorzaak faillissement

10-09-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschappen maken onderdeel uit van een internationaal opererende
hotelmanagementgroep. Het faillissement is aangevraagd in opdracht van de
Noorse curator van Maribel AS (Maribel) de (enig) aandeelhouder van de
vennootschappen. Maribel w as reeds eerder (medio juli 2020) in Noorw egen
failliet verklaard.
Life en Complete fungeren als houdstervennootschappen van een flink aantal
internationale vennootschappen die het management van verschillende hotels
(onder de namen Moxy Hotels respectievelijk Courtyard Hotels (by Marriott))
verspreid over Europa, w aaronder één in Nederland, voerden. Life vormde
daarnaast de backoffice van de dochtervennootschappen van Life en
Complete. Development is opgericht voor de ontw ikkeling van aan het
hotelw ezen gerelateerde initiatieven. Naar de curator heeft begrepen
verkeerde de groep reeds langere tijd (ook al voor de Covid-19 uitbraak) in
financiële problemen. De vennootschappen zouden in februari 2020 op het
punt hebben gestaan een herfinanciering aan te gaan van EUR 16 miljoen.
Echter bleek het ondernemingsplan achter de herfinanciering niet langer
realistisch na de Covid-19 uitbraak en is de herfinanciering niet gerealiseerd.
Sinds maart zijn vrijw el alle hotels gesloten en w erken de w erknemers, voor
zover mogelijk, vanuit huis. Nadat de verhuurder van de hotels (al het
vastgoed is in bezit van (uiteindelijk) dezelfde (rechts)persoon) in april de
huurovereenkomsten had opgezegd, w as het voor de vennootschappen niet
langer mogelijk opbrengsten te genereren. De curator begrijpt dat in eerste
instantie is geprobeerd om (met name in overleg met de vastgoedeigenaar)
een solvente afw ikkeling te bew erkstelligen. Toen duidelijk w erd dat dat niet
(langer) mogelijk w as, is op eigen aangifte het faillissement uitgesproken.
De curator zal onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

10-09-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
43

10-09-2020
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Toelichting
Life: 43. In de andere vennootschappen is geen personeel aanw ezig.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-09-2020
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Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-8-2020

43

totaal

43

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-09-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-09-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-09-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Life: Laptops, desktoppen, beeldschermen en
mobiele telefoons.

€ 24.956,52

totaal

€ 24.956,52

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De overige kantoorinventaris (voornamelijk bureau opstellingen) w as reeds
voor datum faillissement in het kader van de ontruiming van het hoofdkantoor
van Life te gelde gemaakt door Life.

10-09-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, aangezien de huurovereenkomst reeds voor faillissement
w as geëindigd.

10-09-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het te gelde maken van activa. Vrijw el alle activa bevinden zich thuis bij de
w erknemers van Life. De curator heeft de w erknemers de mogelijkheid
geboden om de activa die zij onder zich hebben over te nemen. Een aantal
w erknemers heeft hierin interesse getoond. De curator heeft w erknemers die
niet geïnteresseerd zijn in overname van activa verzocht de activa op het
kantoor van de curator in Amsterdam in te leveren.

10-09-2020
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De curator is thans doende met de financiele afw ikkeling van de verkoop van
activa aan w erknemers alsook de inname van activa van w erknemers. De
ingenomen activa zullen w orden geveild.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-12-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

10-09-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

10-09-2020
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Toelichting andere activa
Life houdt alle aandelen in de volgende (buitenlandse)
dochtervennootschappen:
Belvar Life
Belvar Life
Belvar Life
Belvar Life
Belvar Life
Belvar Life
Belvar Life
Belvar Life
Belvar Life
Belvar Life
Belvar Life

10-09-2020
1

(UK) Limited
Gdansk Sp zoo
Italy Srl
Brussels Ixelles BVBA
Germany GmbH
Utrecht B.V.
France SAS
Oslo AS
Paris CDG SAS
Helsinki Oy
Austria GmbH

Door het merendeel van deze vennootschappen w erden hotels gedreven. Alle
hotels zijn als gevolg van de Covid-19 uitbraak gesloten (gew eest). Voor alle
hotels geldt dat de huurovereenkomsten in april 2020 zijn beëindigd en
teruggenomen door de verhuurder. Het gevolg daarvan is dat geen van de
Belvar-vennootschappen nog bestaansrecht lijkt te hebben. Enkele hotels zijn
inmiddels heropend door een door de verhuurder opgerichte vennootschap.
Naar de curator begrijpt, heeft deze vennootschap aan de voormalig
w erknemers van de heropende hotels een arbeidsovereenkomst aangeboden.
Daarnaast geldt dat bij vrijw el alle vennootschappen sprake is van een acuut
liquiditeitsprobleem sinds het faillissement van Maribel. De oorzaak daarvan is
dat vrijw el alle vennootschappen betrokken zijn in een zogenaamd cash pool
arrangement bij de Noorse bank Nordea. Maribel staat aan het hoofd van de
cash pool met als gevolg – zo begrijpt de curator – dat de banksaldi op de
bankrekeningen van de dochtervennootschappen (dagelijks) w erden
doorgeleid naar de hoofdbankrekening op naam van Maribel. De Noorse bank
heeft na het faillissement van Maribel het cash pool arrangement beëindigd en
alle daarin betrokken bankrekeningen (dus ook die van de
(klein)dochtervennootschappen van Maribel) geblokkeerd.
In ieder geval acht dochtervennootschappen (te w eten die in het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Italië, Polen, België, Frankrijk en Nederland) heeft (een
groot) aantal w erknemers in dienst.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erknemers van de dochtervennootschappen zijn veelal – zo begrijpt de
curator – sinds juli 2020 niet meer betaald. Deze w erknemers hebben zich
massaal bij de curator gemeld. Ook crediteuren van de
dochtervennootschappen melden zich en masse bij de curator. De curator
heeft evenw el (als curator van de holdingvennootschappen) geen
zeggenschap over de dagelijkse gang van zaken van de
dochtervennootschappen en heeft belanghebbenden naar de bestuurder van
de betreffende vennootschappen verw ezen.
De bestuurder van de dochtervennootschappen heeft kenbaar gemaakt dat de
dochtervennootschappen van Life en Complete in staat van faillissement
zouden moeten w orden verklaard, maar lijkt niet in staat om de faillissementen
in de verschillende jurisdicties namens de dochtervennootschappen aan te
vragen. Teneinde de ontstane impasse te doorbreken, heeft de curator - met
toestemming van de rechter-commissaris - met de Noorse curator van Maribel

10-09-2020
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afgesproken om de faillissementsaangiften van de dochtervennootschappen
met w erknemers voor te bereiden en te monitoren. De curator monitort de
faillissementsaangiften in Nederland, België, Duitsland en Polen. De Noorse
curator monitort de faillissementsaangiften in Noorw egen, het Verenigd
Koninkrijk, Italië en Frankrijk. Medew erkers van Life assisteren de curator bij
het verzamelen en aanleveren van de benodigde financiele bescheiden ter
zake van de dochtervennootschappen

De faillissementen van Belvar Complete Amsterdam Arena B.V. (Nederland) en
van Belvar Complete Brussels Marie-Therese N.V. (België) zijn inmiddels
aangevraagd en uitgesproken. De curator is ook in het faillissement van Belvar
Complete Amsterdam Arena B.V. als zodanig aangesteld.
Het faillissement van Belvar Life Germany GmbH is inmiddels aangevraagd. Ten
aanzien van de Poolse en andere tw ee Belgische vennootschappen w orden
thans de stukken verzameld die nodig zijn voor het aanvragen van de
faillissementen.
Naar de curator begrijpt, heeft de Noorse curator het ertoe geleid dat de
faillissementen van de vennootschappen in Noorw egen, het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk inmiddels zijn aangevraagd (nog niet uitgesproken). In
Italië is – zo begrijpt de curator - door de accountant van de vennootschap
aan de Italiaanse rechter verzocht om een andere bestuurder te benoemen.
Naar verw achting zal deze bestuurder, na diens aanstelling, overgaan tot het
aanvragen van het faillissement van de Italiaanse vennootschap.

Recentelijk zijn (ook) de faillissementen uitgesproken van de volgende
dochtervennootschappen van Life:

10-12-2020
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Belvar Life (UK) Limited
Belvar Life Italy Srl
Belvar Life Paris CDG SAS
Belvar Life Germany GmbH verkeert thans in de voorfase van faillissement, dat
w il zeggen dat het Duitse gerecht, zoals gebruikelijk in Duitsland, een expert
heeft benoemd die thans onderzoekt of een faillissement dient te w orden
geopend.
W aar nodig, is de curator de in de andere jurisdicties aangestelde curatoren
behulpzaam in het aanleveren van administratie (die gedeeltelijk door Life
w erd gevoerd en beheerd).
Ten aanzien van de overige dochtervennootschappen van Life geldt dat deze
geen w erknemers in dienst hebben en geen activiteiten ontplooien.
Dochtervennootschap Belvar Life Utrecht B.V. is recentelijk bij
aandeelhoudersbesluit ontbonden (turboliquidatie) en zal w orden
uitgeschreven uit het handelsregister.
Inmiddels is Belvar Life Germany GmbH in staat van faillissement verklaard en
heeft Belvar Complete Gdynia W aterfronf Sp zoo eigen aangifte van
faillissement gedaan.

10-03-2021
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Op 28 april 2021 heeft de Poolse rechtbank een gerechtelijke bew aarder
aangesteld teneinde de activa van Belvar Complete Gdynia W aterfront Sp
zoo in kaart te brengen en veilig te stellen. Naar de curator begrijpt, betreft
dit een voorfase van het faillissement van de vennootschap.

10-06-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

De vennootschappen hebben geen externe
debiteuren. De debiteurenposities bestaan
uit intercompany vorderingen. Blijkens de
administratie van de vennootschap is de
omvang van de intercompany vorderingen
als volgt.

€ 663.677,00

totaal

€ 663.677,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gelet op de financiele positie van de groepsvennootschappen beschouw t de
curator de vorderingen oninbaar.

10-09-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal, w aar relevant, de vorderingen indienen bij de (aan te stellen)
curatoren van de groepsvennootschappen

10-09-2020
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De curator heeft de intercompany claims van de failliete vennootschappen in
kaart gebracht en namens Life een vordering van GBP 52.174,23 ingediend bij
de Engelse curator.

10-12-2020
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Daarnaast heeft de curator eventuele intercompany vorderingen tussen de
Nederlandse gefailleerde Belvar entiteiten geregistreerd in de respectievelijke
faillissementen.

De curator heeft namens Belvar Development een intercompany vordering van
EUR 18,741,54 ingediend bij de Franse curator.

10-03-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Op de rekening-courant van Life bij de ABN AMRO Bank N.V. staat een bedrag
van EUR 1.193.302,80. Dit bedrag zal w orden overgeschreven naar de
faillissementsrekening.

10-09-2020
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5.2 Leasecontracten
Tot op heden heeft een leasemaatschappij zich bij de curator gemeld. Het gaat
om een printer/kopieer machine. De curator heeft vastgesteld dat het
leaseobject zich bevindt in het voormalig kantoorpand van Life. De curator
heeft de leasemaatschappij in contact gebracht met de verhuurder voor het
maken van een afhaalafspraak.

10-09-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn door de bank geen zekerheden gesteld.

10-09-2020
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren bekend die zich op het retentierecht
beroepen.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren bekend die het recht van reclame
inroepen.

10-09-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

10-09-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overboeken van het creditsaldo naar de faillissementsrekening.

10-09-2020
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Het saldo van de bankrekening van Life is overgeschreven naar de
boedelrekening.

10-12-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-09-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het ICT-systeem van de vennootschappen w ordt beheerd door Maribel. De
curator heeft via de Noorse curator een licentie verkregen voor toegang tot het
boekhoudsysteem van de vennootschappen en de belangrijkste financiele
stukken inmiddels ontvangen. Medew erkers van Life assisteren de curator bij
het verzamelen en aanleveren van financiele bescheiden.

10-09-2020
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De curator zal het gebruikelijke onderzoek doen naar de administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen
Life: de jaarrekening over 2017 is te laat gedeponeerd. De jaarrekeningen
over 2016 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De gedeponeerde jaarrekeningen
over 2016 tot en met 2018 zijn voorlopige jaarrekeningen die niet officieel zijn
vastgesteld.

10-09-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

10-09-2020
1

Niet van toepassing.

10-03-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

10-09-2020
1

Belvar Life: De curator heeft geen aanw ijzingen dat niet aan de
stortingsverplichting zou zijn voldaan. Daarbij komt dat een eventuele
vordering uit dien hoofde op datum faillissement reeds w as verjaard.

10-03-2021
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Ten aanzien van Belvar Complete en Belvar Development geldt dat geen
sprake w as van een stortingsverplichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft een aanvang genomen met het onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement en rechtmatigheid.

Toelichting
De curator verw acht het onderzoek in de komende verslagperiode af te
ronden.

10-09-2020
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10-03-2021
3

10-06-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft een aanvang genomen met het onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement en rechtmatigheid.

Toelichting
Zie 7.5.

10-09-2020
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10-03-2021
3

10-06-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar rechtmatigheid.

10-09-2020
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Voortzetting onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en
rechtmatigheid.

10-03-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: PM
ClaimsAgent: PM
Life: UW V PM

10-09-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 673.987,00

10-09-2020
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€ 761.587,00

10-12-2020
2

€ 1.190.643,00

10-03-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM

10-09-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 3.871,10

10-09-2020
1

10-12-2020
2

Toelichting
Loonvordering ex-w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

10-09-2020
1

32

10-12-2020
2

34

10-03-2021
3

36

10-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 25.278.986,41

10-09-2020
1

€ 72.055.236,01

10-12-2020
2

€ 81.210.376,78

10-03-2021
3

€ 83.445.023,14

10-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-09-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren van de schuldenlast.

10-09-2020
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De curator heeft vastgesteld dat de Belvar Life voorafgaande aan haar
faillissement een substantieel bedrag heeft ontvangen uit hoofde van de
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor W erkgelegenheid (NOW ). Het
UW V heeft de curator verzocht om rekening en verantw oording af te leggen
in dit verband zodat kan w orden vastgesteld of het UW V over een vordering
in het faillissement beschikt ter zake van ten onrechte ontvangen NOW gelden. Een eventuele vordering van het UW V in dit verband dient als
concurrente vordering te w orden gekw alificeerd. De curator zal in de
komende verslagperiode onderzoeken in hoeverre zij in staat is om op basis
van de haar ter beschikking staande gegevens de door het UW V verlangde
rekening en verantw oording af te leggen.

10-06-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10-09-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkoop activa
- begeleiden/monitoren insolventieprocedures buitenlandse
dochtervennootschappen van Life en Complete.
- Nader inventariseren van de totale schuldenlast, intercompany posities en
eventuele verzekeringen en procedures.
- Rechtmatigheidsonderzoek.

10-09-2020
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- begeleiden/monitoren insolventieprocedures buitenlandse
dochtervennootschappen van Life;
- rechtmatigheidsonderzoek.

10-12-2020
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- begeleiden/monitoren insolventieprocedures buitenlandse
dochtervennootschappen van Life en Complete.
- Rechtmatigheidsonderzoek.
- Inventariseren crediteuren

10-03-2021
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- Afronden rechtmatigheidsonderzoek.
- (onderzoek naar het) afleggen van rekening en verantw oording in verband
met ontvangen NOW -gelden.
- Inventariseren van crediteuren.

10-06-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-09-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-9-2021

10-06-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 10.2

Bijlagen
Bijlagen

10-09-2020
1

