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Algemene gegevens
Naam onderneming
Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

02-06-2018
8

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 15 maart 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Algemene Nederlandse
Gehandicapten Organisatie (KvK 32072748), statutair gevestigd te Amersfoort,
feitelijk gevestigd te (3527 GV) Utrecht aan de Churchilllaan 11 (Postbus 5048,
3502 JA Utrecht), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr
M.H.F. van Vugt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot
curator. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr C. de Jong op eigen verzoek
ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr F.A.M. Now ee als
opvolgend curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr S.C. Hagedoorn
benoemd tot rechter-commissaris.
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Activiteiten onderneming
De vereniging Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (hierna:
‘ANGO’) heeft tot doel het verbeteren van de levensomstandigheden van
mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij doet dit door haar leden te
informeren, te adviseren en individuele en collectieve (financiële) hulp te
bieden ten aanzien van regelingen en voorzieningen die direct te maken
hebben met een handicap of ziekte.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 2.046.635,00

€ -100.429,00

€ 1.079.974,00

2014

€ 1.808.435,00

€ -210.753,00

€ 1.007.632,00

2015

€ 1.173.039,00

€ -128.008,00

€ 1.011.002,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
7
Toelichting
De zeven w erknemers w aren w erkzaam op het hoofdkantoor of stuurden een
team van vrijw illigers aan ten behoeve van de collecte-activiteiten. De
adviseurs, collectanten en bestuursleden van de diverse districten en
afdelingen w aren vrijw illigers.

Boedelsaldo

02-06-2018
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Boedelsaldo
€ 240.989,72

02-06-2018
8

€ 241.020,08

04-09-2018
9

€ 391.549,00

13-12-2018
10

€ 391.587,62

15-03-2019
11

€ 365.586,05

02-07-2019
12

€ 365.613,70

02-10-2019
13

€ 447.844,66

19-12-2019
14

€ 515.829,27

19-03-2020
15

€ 496.368,78

19-06-2020
16

€ 510.733,82

10-12-2020
18

€ 483.094,94

10-06-2021
20

Verslagperiode
van
1-3-2018

02-06-2018
8

t/m
31-5-2018
van
1-6-2018

04-09-2018
9

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018
t/m
30-11-2018

13-12-2018
10

van
1-12-2018

15-03-2019
11

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

02-07-2019
12

t/m
1-7-2019
van
2-7-2019

02-10-2019
13

t/m
1-10-2019
van
2-10-2019

19-12-2019
14

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

19-03-2020
15

t/m
18-3-2020
van
19-3-2020

19-06-2020
16

t/m
18-6-2020
van
19-6-2020

16-09-2020
17

t/m
15-9-2020
van
16-9-2020

10-12-2020
18

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020

10-03-2021
19

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

10-06-2021
20

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

38 uur 42 min

9

21 uur 24 min

10

14 uur 42 min

11

4 uur 48 min

12

6 uur 42 min

13

14 uur 12 min

14

23 uur 6 min

15

59 uur 30 min

16

25 uur 6 min

17

9 uur 0 min

18

9 uur 48 min

19

40 uur 36 min

20

7 uur 54 min

totaal

275 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 540,20 uren.

02-06-2018
8

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 561,70 uren.

04-09-2018
9

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 576,40 uren.

13-12-2018
10

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 580,60 uren.

15-03-2019
11

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 587,30 uren.

02-07-2019
12

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 601,50 uren.

02-10-2019
13

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 624,60 uren.

19-12-2019
14

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 684,10 uren.

19-03-2020
15

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 709,20 uren.

19-06-2020
16

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 718,20 uren.

16-09-2020
17

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 728,10 uren.

10-12-2020
18

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 768,90 uren.

10-03-2021
19

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 776,80 uren.

10-06-2021
20

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vereniging Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (hierna: de
‘Ango’) is opgericht bij akte van 31 december 1998. De Ango w erkt aan het
verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan
als gevolg van een beperking of chronische ziekte. Zij doet dit door haar leden
te informeren, te adviseren en individuele en collectieve (financiële) hulp te
bieden ten aanzien van regelingen en voorzieningen die direct te maken
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hebben met een handicap of ziekte. De Ango is opgedeeld in 13 districten,
w aaronder circa 51 afdelingen vallen. De vereniging telt circa 9.000 leden. Het
bestuur van de Ango bestaat uit de heer P. Mug, mevrouw A.C.A.J. HoenTabak, de heer E.W . Kroon, de heer A.W . van Rijn, de heer P.P.M. van Geelen,
de heer F. Klaver, de heer T. Reinink, de heer S. van Asperen en de heer P.
Majoor.

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde w as op datum faillissement geen partij bij lopende procedures.

02-06-2018
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringsportefeuille is in de eerste verslagperiode geïnventariseerd
w aarna alle verzekeringen zijn geroyeerd.

02-06-2018
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde op datum faillissement ten behoeve van haar algemene
w erkzaamheden een kantoor aan de Churchilllaan 11 te Utrecht. Naast dit
hoofdkantoor w erden diverse kleinere kantoren gehuurd ten behoeve van
verschillende afdelingen. Na verkregen toestemming van de
rechtercommissaris is in de eerste verslagperiode de huurovereenkomst ten
aanzien van het hoofdkantoor op grond van art. 39 Faillissementsw et
opgezegd. De overige huurovereenkomsten zijn, na verkregen toestemming
van de rechter-commissaris, in de tw eede verslagperiode opgezegd en
beëindigd. Er resteren geen verdere w erkzaamheden.
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1.5 Oorzaak faillissement
Door het bestuur van gefailleerde is op datum faillissement medegedeeld dat
het faillissement mede zou zijn veroorzaakt doordat (een deel van) het
voormalige bestuur zich schuldig zou hebben gemaakt aan w anbeleid en
fraude. Ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek hebben in de laatste
verslagperioden, mede teneinde meer inzicht te verkrijgen in de belangrijkste
oorzaken van het faillissement, gesprekken plaatsgevonden met de
(voormalig) bestuurders van ANGO en diverse andere betrokkenen. Uit deze
gesprekken is op te maken dat de belangrijkste oorzaken van het faillissement
zijn: 1) dat ANGO de belangen van een te algemene doelgroep (‘de
gehandicapten’) behartigde en daarmee geen aandoenings-specifieke
benadering had, met als gevolg dat ANGO minder of zelfs geen inkomsten meer
ontving van diverse fondsen, 2) dat de collecteopbrengsten, ondanks de forse
investering in Handicap.nl, fors daalden, 3) dat het aantal schenkingen,
legaten en nalatenschappen (sterk) terug liep, 4) dat het ledenaantal terug
liep (van circa 18.000 in 2007 tot circa 10.000 in 2015) w aardoor de
contributie-inkomsten terugliepen en 5) dat het ledenbestand niet up tot date
w as w aardoor in de jaarbegroting uitgegaan w erd van te hoge contributieinkomsten. Als gevolg van met name bovenstaande punten ontstond enige
jaren voor faillissement een liquiditeitstekort. Om het liquiditeitsprobleem op te
lossen, w erden gelden die bestemd w aren voor het Ango Fonds gebruikt voor
de exploitatie, met als gevolg dat ook het Ango Fonds niet langer aan haar
verplichtingen kon voldoen en het CBF-keurmerk w erd ingetrokken. Het
faillissement w as vervolgens onafw endbaar.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

02-06-2018
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Toelichting
De zeven w erknemers w aren w erkzaam op het hoofdkantoor of stuurden een
team van vrijw illigers aan ten behoeve van de collecte-activiteiten. De
adviseurs, collectanten en bestuursleden van de diverse districten en
afdelingen w aren vrijw illigers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

02-06-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-3-2016

7

Op 18 maart 2016 is, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris, aan de w erknemers van gefailleerde het ontslag
schriftelijk aangezegd.

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-06-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Collectebussen
Kantoorinventaris
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 6.200,00

€ 0,00

€ 302,50

€ 0,00

€ 6.502,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de diverse gehuurde kantoorruimtes zijn op datum faillissement beperkte en
in de meeste gevallen (sterk) verouderde kantoorinventarissen aangetroffen.
De bedrijfsmiddelen w aren niet verpand. In de tw eede verslagperiode is de
kantoorinventaris van een locatie verkocht. De kantoorinventarissen van de
overige locaties zijn, vanw ege de negatieve w aarde die ze
vertegenw oordigden, om niet overgedragen aan de verhuurder dan w el aan
andere betrokkenen. Daarnaast is in de tw eede verslagperiode gebleken dat
gefailleerde over een groot aantal collectebussen beschikte. Een groot deel
(circa 5.000 stuks) w as centraal opgeslagen, het resterende deel w as
opgeslagen bij de diverse regio-coördinatoren dan w el bij de collectanten zelf.
In de tw eede verslagperiode zijn 3.500 collectebussen uit de centrale opslag
verkocht. De overige daar aanw ezige (verouderde en bestickerde)
collectebussen zijn vernietigd. In de vierde verslagperiode is een deel van de
bij de regio-coördinatoren en de collectanten aanw ezige collectebussen
verkocht. De kopende partij heeft de collectebussen op de diverse locaties
opgehaald. De resterende op locatie aanw ezige collectebussen zullen niet
meer verkocht w orden en derhalve door de houders vernietigd w orden. In de
vijfde verslagperiode heeft de kopende partij het overzicht verstrekt van de
door haar opgehaalde en bruikbare collectebussen. Op basis van dit overzicht
is een eindafrekening opgesteld. In de zesde verslagperiode is de
overeengekomen vergoeding ontvangen op de boedelrekening. Er resteren
derhalve geen verdere w erkzaamheden.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. De aangetroffen
bodemzaken zijn in de tw eede verslagperiode verkocht.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

02-06-2018
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikte op datum faillissement niet over voorraden of
onderhanden w erk.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Legaten en nalatenschappen

€ 529.981,08

€ 0,00

totaal

€ 529.981,08

€ 0,00

Toelichting andere activa
Aan gefailleerde zijn zeer geregeld legaten en nalatenschappen toegezegd.
Op datum faillissement moesten zeven reeds toegezegde legaten nog door
gefailleerde w orden ontvangen en na datum faillissement (in de zevende
verslagperiode) is nog één nalatenschap van circa € 150.000,- beneficiair
aanvaard door de curator. Het totaal van de na datum faillissement ontvangen
en thans nog te ontvangen legaten en nalatenschappen komt tot op heden op
minimaal € 365.000,-. Tot op heden is hiervan geïncasseerd een bedrag ad €
214.928,41.
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In deze verslagperiode is komen vast te staan dat de door de curator na
datum faillissement beneficiair aanvaarde nalatenschap een bedrag ad €
150.476,68 bedraagt. Dit bedrag zal in de komende verslagperiode w orden
ontvangen op de boedelrekening. De hoogte van de laatste nog te ontvangen
legaat is in deze verslagperiode vastgesteld op € 21.621,42 (exclusief
eventueel nog te betalen erfbelasting). Hiermee komt het totaal van de na
datum faillissement ontvangen en nog te ontvangen legaten en
nalatenschappen op een bedrag ad € 387.026,51 (mogelijk te verminderen
met nog te betalen erfbelasting over het bedrag ad € 21.621,42).

04-09-2018
9

In deze verslagperiode is het bedrag ad € 150.507,11 ten aanzien van de na
datum faillissement beneficiair aanvaarde nalatenschap bijgeschreven op de
faillissementsrekening. Het bedrag ad € 21.621,42 (te verminderen met
eventueel nog af te dragen erfbelasting) is nog niet bijgeschreven. Voorts is in
deze verslagperiode melding gemaakt van nog een nalatenschap w aarvan
gefailleerde voor 50% erfgenaam zou zijn. De hoogte van deze nalatenschap
is thans nog niet bekend. De positie van de boedel ten aanzien van deze
nalatenschap w ordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.

13-12-2018
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In deze verslagperiode is het bedrag ad € 21.621,42 (te verminderen met
eventueel nog af te dragen erfbelasting) nog niet bijgeschreven op de
boedelrekening. In de komende verslagperiode zal w orden toegezien op de
financiële afw ikkeling hiervan. Over de hoogte van de in de vorige
verslagperiode bekend gew orden nalatenschap is in deze verslagperiode meer
duidelijkheid verkregen. Naar verw achting zal aan de boedel een bedrag ad
circa € 150.000,- (te verminderen met eventueel nog af te dragen erfbelasting)
toekomen. In de komende verslagperiode zal naar verw achting meer

15-03-2019
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duidelijkheid ontstaan over de termijn van afw ikkeling van deze nalatenschap.
Thans is in totaal aan nalatenschappen en legaten een bedrag ad €
365.435,52 ontvangen op de boedelrekening.
In deze verslagperiode is het bedrag ad € 21.621,42 (te verminderen met
eventueel nog af te dragen erfbelasting) nog niet bijgeschreven op de
boedelrekening. In de komende verslagperiode zal w orden toegezien op de
financiële afw ikkeling hiervan. Over de in de elfde verslagperiode bekend
gew orden nalatenschap (ad circa € 150.000,-, te verminderen met eventueel
nog af te dragen erfbelasting) heeft in deze verslagperiode overleg
plaatsgevonden over de afw ikkeling daarvan. Naar verw achting zal deze
afw ikkeling nog enige tijd gaan duren in verband met de verkoop van een in de
nalatenschap vallende w oning. Thans is in totaal aan nalatenschappen en
legaten een bedrag ad € 365.435,52 ontvangen op de boedelrekening.

02-07-2019
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In deze verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de belastingdienst
over de erfbelasting over de nalatenschap ter hoogte van het bedrag ad €
21.621,42. Naar verw achting kan de financiële afw ikkeling van deze
nalatenschap in de komende verslagperiode plaatsvinden. Ten aanzien van de
in de elfde verslagperiode bekend gew orden nalatenschap (ad circa €
150.000,-, te verminderen met eventueel nog af te dragen erfbelasting) dient
opgemerkt dat de verkoop van de in de nalatenschap vallende w oning in deze
verslagperiode heeft plaatsgevonden. De levering van de w oning staat
gepland voor de komende verslagperiode. Naar verw achting zal de afw ikkeling
van deze nalatenschap nog enige tijd op zich laten w achten. Thans is in totaal
aan nalatenschappen en legaten een bedrag ad € 365.435,52 ontvangen op
de boedelrekening.

02-10-2019
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De (financiële) afw ikkeling van de erfbelasting ten aanzien van de
nalatenschap ter hoogte van het bedrag ad € 21.621,42 heeft nog niet
plaatsgevonden. Het w achten hiervoor is op de Belastingdienst. Ten aanzien
van de nalatenschap van € 150.000,- (te verminderen met eventueel nog af te
dragen erfbelasting) dient opgemerkt dat in deze verslagperiode de levering
van de in deze nalatenschap vallende w oning heeft plaatsgevonden. Het deel
van de verkoopopbrengst van de w oning dat de boedel toekw am, is bij
levering van de w oning overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het
betreft een bedrag ad € 82.210,98. In de komende verslagperiode(n) zal door
de executeur het restant van de nalatenschap (ad circa € 70.000,-) w orden
afgew ikkeld. Voorts is in deze verslagperiode bekend gew orden dat ANGO de
verw achter is in een nalatenschap met een tw eetrapsmaking. Zodra de
voorw aarden van deze nalatenschap zijn ontvangen en onderzocht, dient
beoordeeld te w orden w at de eventuele belangen van de boedel zijn in deze
nalatenschap. Thans is in totaal aan nalatenschappen en legaten een bedrag
ad € 447.646,50 ontvangen op de boedelrekening.

19-12-2019
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De (financiële) afw ikkeling van de erfbelasting ten aanzien van de
nalatenschap ter hoogte van het bedrag ad € 21.621,42 heeft nog niet
plaatsgevonden. Het w achten hiervoor is op de Belastingdienst. In deze
verslagperiode is w el de nalatenschap van circa € 150.000,- door de executeur
afgew ikkeld. Nadat in de vijftiende verslagperiode reeds de opbrengst van de
w oning (€ 82.210,98) op de boedelrekening w as bijgeschreven, is in deze
verslagperiode het restant van de nalatenschap (€ 67.969,54) op de
boedelrekening ontvangen. Hiermee is ten aanzien van deze nalatenschap een
bedrag ad € 150.180,52 aan de boedel toegekomen. Voorts zijn in deze
verslagperiode de nodige stukken ontvangen ten aanzien van de nalatenschap
met een tw eetrapsmaking w aarin ANGO de verw achter is. In de komende

19-03-2020
15

verslagperiode zal w orden beoordeeld of de boedel een belang heeft bij deze
nalatenschap. Thans is in totaal aan nalatenschappen en legaten een bedrag
ad € 515.616,04 ontvangen op de boedelrekening.
De (financiële) afw ikkeling van de erfbelasting ten aanzien van de
nalatenschap ter hoogte van het bedrag ad € 21.621,42 heeft ook in deze
verslagperiode niet plaatsgevonden. Het w achten hiervoor is nog immer op de
Belastingdienst. Voorts zijn in deze verslagperiode de ontvangen stukken ten
aanzien van de nalatenschap met een tw eetrapsmaking w aarin ANGO de
verw achter is beoordeeld. Uit deze stukken blijkt echter niet voldoende of de
boedel een belang heeft bij deze nalatenschap. Nader onderzoek zal w orden
gedaan in de volgende verslagperiode. Thans is in totaal aan nalatenschappen
en legaten een bedrag ad € 515.616,04 ontvangen op de boedelrekening.

19-06-2020
16

In deze verslagperiode is de inhoudelijke reactie van de Belastingdienst ten
aanzien van de over de nalatenschap ad € 21.621,42 verschuldigde
erfbelasting ontvangen. De erfbelasting is inmiddels afgedragen. Het aan
ANGO toekomende erfdeel bedraagt – na aftrek van de kosten van de notaris € 14.365,04. In de komende verslagperiode zal dit bedrag w orden
bijgeschreven op de boedelrekening. Ten aanzien van de nalatenschap met
een tw eetrapsmaking is in deze verslagperiode nog niet voldoende
duidelijkheid verkregen. In deze verslagperiode is voorts bekend gew orden
dat ANGO via de stichting Handicap.nl gerechtigd is tot een aan de stichting
Handicap.nl toekomend legaat. Uit eerste berichtgeving zou het gaan om een
bedrag van circa € 50.000,00 (te verminderen met de verschuldigde
erfbelasting), verificatie van dit bedrag heeft nog niet plaats kunnen vinden.
Naar verw achting zal er in de komende verslagperiode(n) meer duidelijkheid
ontstaan over (de hoogte van) het legaat. Thans is in totaal aan
nalatenschappen en legaten een bedrag ad € 515.616,04 ontvangen op de
boedelrekening.

16-09-2020
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In deze verslagperiode is het aan ANGO toekomende erfdeel ad € 14.365,04
bijgeschreven op de boedelrekening. Hiermee is deze nalatenschap
afgew ikkeld. Ten aanzien van de nalatenschap met een tw eetrapsmaking zal
vooralsnog ongew is blijven hoe hoog een eventueel aan ANGO toekomende
erfdeel zal zijn. In de komende verslagperioden zal getracht w orden meer
duidelijkheid te verkrijgen over het belang van de boedel bij deze
nalatenschap. Over het legaat w aartoe ANGO via de stichting Handicap.nl
gerechtigd is, heeft in deze verslagperiode overleg plaatsgevonden met het
bestuur van de stichting Handicap.nl. Over de exacte hoogte van het legaat naar verw achting circa € 50.000,00 te verminderen met de verschuldigde
erfbelasting - is in deze verslagperiode geen nadere informatie ontvangen. Het
w achten is thans op de afw ikkeling van het legaat door de betrokken notaris.
Voorts is in deze verslagperiode bekend gew orden dat aan ANGO nog een
legaat toekomt ter hoogte van 10% van een nalatenschap. Naar verw achting
zal in de komende verslagperiode(n) meer duidelijkheid ontstaan over (de
hoogte van) dit legaat. Thans is in totaal aan nalatenschappen en legaten een
bedrag ad € 529.981,08 ontvangen op de boedelrekening.

10-12-2020
18

In deze verslagperiode zijn er geen bedragen uit hoofde van nalatenschappen
dan w el legaten bijgeschreven op de boedelrekening. Ten aanzien van de
nalatenschap met een tw eetrapsmaking hebben zich in deze verslagperiode
ontw ikkelingen voortgedaan en hierover heeft met de behandelend notaris
overleg plaatsgevonden. In de komende verslagperiode(n) zal naar
verw achting meer duidelijkheid w orden verkregen over de hoogte van het aan
de boedel toekomende erfdeel. Over het legaat w aartoe ANGO via de stichting
Handicap.nl gerechtigd is, heeft ook in deze verslagperiode overleg

10-03-2021
19

plaatsgevonden met het bestuur van de stichting Handicap.nl. Het w achten is
thans op de afw ikkeling van het legaat door de betrokken notaris. Naar
verw achting zal de boedel een bedrag toekomen ad circa € 50.000,00 (te
verminderen met de verschuldigde erfbelasting). Uit het overleg met het
bestuur van de stichting Handicap.nl is voorts gebleken dat er een tw eede
legaat is w aartoe ANGO via de stichting Handicap.nl gerechtigd is. Dit is thans
nog in onderzoek. Ten aanzien van het legaat ter hoogte van 10% van een
nalatenschap dat de boedel toekomt, is in deze verslagperiode nadere
informatie ontvangen. Naar verw achting zal in het komende verslag meer
duidelijkheid kunnen w orden gegeven over de hoogte van het legaat. Ten
slotte is in deze verslagperiode bekend gew orden dat ANGO door een
erflaatster is benoemd tot 1/24ste erfgename. De nodige gegevens zijn reeds
aangeleverd en het w achten is thans op de verdere afw ikkeling van deze
erfenis. Er lopen derhalve op dit moment nog 5 afw ikkelingen. In totaal is
thans aan nalatenschappen en legaten een bedrag ad € 529.981,08
ontvangen op de boedelrekening.
In deze verslagperiode zijn er geen bedragen uit hoofde van
nalatenschappen dan w el legaten bijgeschreven op de boedelrekening. Ten
aanzien van de nalatenschap met een tw eetrapsmaking hebben zich in deze
verslagperiode geen ontw ikkelingen voorgedaan. In een komende
verslagperiode(n) zal meer duidelijkheid w orden verkregen over de exacte
hoogte van het aan de boedel toekomende erfdeel. Met betrekking tot de
tw ee legaten w aartoe ANGO via de stichting Handicap.nl gerechtigd is, is
gebleken dat de opbrengst voor de boedel van de tw ee legaten samen naar
verw achting circa € 55.000,00 (te verminderen met de verschuldigde
erfbelasting) zal zijn. Ten aanzien van het legaat ter hoogte van 10% van
een nalatenschap dat de boedel toekomt, is in deze verslagperiode nadere
informatie ontvangen. Naar verw achting zal de hoogte van het legaat circa €
15.000,00 bedragen. Ten slotte is in deze verslagperiode bekend gew orden
dat ANGO door een erflaatster is benoemd tot 1/24ste erfgename. De nodige
gegevens w aren reeds in de vorige verslagperiode aangeleverd en het
w achten is thans op de verdere afw ikkeling van deze erfenis. In deze
verslagperiode is de eerste informatie ontvangen over w ederom een legaat
ter hoogte van 5% van de nalatenschap. Naar verw achting komt de boedel
circa € 3.000,00 toe. Er lopen derhalve op dit moment nog 6 afw ikkelingen. In
totaal is thans aan nalatenschappen en legaten een bedrag ad € 529.981,08
ontvangen op de boedelrekening.

10-06-2021
20

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de eerste verslagperiode zijn de reeds dan toegezegde legaten in kaart
gebracht. In de daarop volgende verslagperioden zijn tot op heden zes van de
zeven legaten afgew ikkeld en geïncasseerd. Daarnaast is in de zevende
verslagperiode een nalatenschap ad circa €150.000,- beneficiair aanvaard door
de curator. In de achtste verslagperiode is de nalatenschap ad circa €
150.000,- nagenoeg afgew ikkeld en is aangifte erfbelasting gedaan. Het
w achten is thans op de belastingdienst. Ten aanzien van de laatste nog te
ontvangen legaat heeft diverse keren overleg plaatsgevonden met de notaris.
Naar zijn verw achting zal in de komende verslagperiode meer duidelijkheid
ontstaan over de omvang en termijn van afw ikkeling van deze legaat.

02-06-2018
8

In deze verslagperiode is, nadat door de belastingdienst is vastgesteld dat
geen erfbelasting verschuldigd is over de nalatenschap, door de notaris
rekening en verantw oording afgelegd over de nalatenschap. Aan de boedel
komt een bedrag ad € 150.476,68 toe. Ten aanzien van de laatste legaat is in
deze verslagperiode de ontw erp-akte ontvangen van de notaris w aaruit blijkt

04-09-2018
9

dat - voor eventuele erfbelasting – aan de boedel een bedrag ad € 21.621,42
toekomt. In onderzoek is thans of gefailleerde ten aanzien van deze legaat in
aanmerking komt voor een vrijstelling voor de erfbelasting. Hierover vindt
overleg met de notaris plaats.
In deze verslagperiode is het bedrag ad € 150.507,11 op de boedelrekening
ontvangen. Hiermee is de na datum faillissement beneficiair aanvaarde
nalatenschap afgew ikkeld. Voorts heeft nader overleg plaatsgevonden met de
notaris over de vrijstelling voor de erfbelasting ten aanzien van het legaat op
grond w aarvan aan de boedel nog een bedrag ad € 21.621,42 (te verminderen
met de eventueel nog af te dragen erfbelasting) toekomt. In de komende
verslagperiode zal getracht w orden duidelijkheid te verkrijgen over deze
vrijstelling en zal nader onderzoek w orden gedaan naar de positie van de
boedel ten aanzien van de in deze verslagperiode bekend gew orden
nalatenschap, w aarvan gefailleerde voor 50% erfgenaam zou zijn.

13-12-2018
10

In de komende verslagperiode zal erop w orden toegezien dat het bedrag ad €
21.621,42 (te verminderen met de eventueel nog af te dragen erfbelasting)
w ordt bijgeschreven op de boedelrekening. Voorts zal getracht w orden meer
duidelijkheid te verkrijgen over de termijn w aarop de nalatenschap ad circa
€150.000,- kan w orden afgew ikkeld.

15-03-2019
11

In de komende verslagperiode zal erop w orden toegezien dat het bedrag ad €
21.621,42 (te verminderen met de eventueel nog af te dragen erfbelasting)
w ordt bijgeschreven op de boedelrekening. Voorts zal getracht w orden meer
duidelijkheid te verkrijgen over de termijn w aarop de nalatenschap ad circa
€150.000,- kan w orden afgew ikkeld.

02-07-2019
12

In de komende verslagperiode zal erop w orden toegezien dat het bedrag ad €
21.621,42 (te verminderen met de nog af te dragen erfbelasting) w ordt
bijgeschreven op de boedelrekening. Voorts zal in de komende
verslagperiode(n) de levering van de w oning plaatsvinden en dient de
afw ikkeling van de nalatenschap ad circa € 150.000,- door de executeur te
w orden voortgezet, w aarna de financiële afw ikkeling daarvan met de boedel
kan plaatsvinden.

02-10-2019
13

In de komende verslagperiode zal erop w orden toegezien dat het bedrag ad €
21.621,42 (te verminderen met de nog af te dragen erfbelasting) w ordt
bijgeschreven op de boedelrekening. Voorts zal in de komende
verslagperiode(n) de afw ikkeling van het restant van de nalatenschap (ad circa
€ 70.000,-) door de executeur w orden voortgezet, w aarna de financiële
afw ikkeling daarvan met de boedel kan plaatsvinden. Ten slotte dient te
w orden beoordeeld of de boedel een belang heeft bij haar positie als
verw achter in de nalatenschap met de tw eetrapsmaking.

19-12-2019
14

In de komende verslagperiode(n) zal – nadat bericht is ontvangen van de
Belastingdienst - erop w orden toegezien dat het bedrag ad € 21.621,42 (te
verminderen met de nog af te dragen erfbelasting) w ordt bijgeschreven op de
boedelrekening. Voorts dient te w orden beoordeeld of de boedel een belang
heeft bij haar positie als verw achter in de nalatenschap met de
tw eetrapsmaking.

19-03-2020
15

In de komende verslagperiode(n) zal – nadat bericht is ontvangen van de
Belastingdienst - erop w orden toegezien dat het bedrag ad € 21.621,42 (te
verminderen met de nog af te dragen erfbelasting) w ordt bijgeschreven op de

19-06-2020
16

boedelrekening. Voorts dient nader onderzocht te w orden of de boedel een
belang heeft bij haar positie als verw achter in de nalatenschap met de
tw eetrapsmaking.
In de komende verslagperiode(n) dient erop te w orden toegezien dat het
bedrag ad € 14.365,04 w ordt bijgeschreven op de boedelrekening. Voorts
dient nader onderzocht te w orden of de boedel een belang heeft bij haar
positie als verw achter in de nalatenschap met de tw eetrapsmaking. Ten slotte
zal naar verw achting meer duidelijkheid ontstaan over het via de stichting
Handicap.nl te ontvangen legaat.

16-09-2020
17

In de komende verslagperiode(n) zal getracht w orden meer duidelijkheid te
verkrijgen over het belang van de boedel bij haar positie als verw achter in de
nalatenschap met de tw eetrapsmaking. Voorts dient de notariële afw ikkeling
van het via de stichting Handicap.nl te ontvangen legaat afgew acht te w orden
en dient meer duidelijkheid te w orden verkregen over het in deze
verslagperiode bekend gew orden legaat.

10-12-2020
18

In de komende verslagperiode dient de (verdere) afw ikkeling van de thans vijf
lopende nalatenschappen en legaten afgew acht te w orden en dienen
vervolgens de aan de boedel toekomende bedragen te w orden geïncasseerd.

10-03-2021
19

In de komende verslagperiode dient de (verdere) afw ikkeling van de thans
zes lopende nalatenschappen en legaten afgew acht te w orden en dienen
vervolgens de aan de boedel toekomende bedragen te w orden
geïncasseerd.

10-06-2021
20

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Contributiegelden

€ 54.648,00

€ 704,00

€ 0,00

totaal

€ 54.648,00

€ 704,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille per datum faillissement bestond uit vorderingen op
leden uit hoofde van verschuldigde contributiegelden. De maandelijkse
contributie bedroeg € 4,50. Volgens de administratie van gefailleerde stond per
datum faillissement een bedrag ad € 54.648,- open. Hiervan stond een bedrag
ad circa € 51.747,- al meer dan 60 dagen open. Diverse debiteurenbetalingen
zijn vervolgens op de diverse Rabobank-rekeningen binnengekomen en er
hebben tevens diverse storneringen plaatsgevonden. De nog niet
geïncasseerde debiteurenvorderingen zijn, voornamelijk gezien het feit dat de
meeste vorderingen slechts € 4,50 bedragen, oninbaar. Hiermee is de
debiteurenincasso afgerond.

02-06-2018
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In eerste verslagperioden zijn de debiteurenportefeuille, de ontvangen
bedragen en de storneringen – voor zover mogelijk - in kaart gebracht. In de
derde verslagperiode is gebleken dat de nog openstaande
debiteurenvorderingen niet incasseerbaar w aren. In de zevende
verslagperiode zijn de contributiebetalingen die betrekking hadden op de
periode na 1 mei 2016 en derhalve niet verschuldigd w aren, in kaart gebracht.
Deze bedragen w aren ontvangen op de diverse bij Rabobank Amersfoort
Eemland en ING Bank N.V. aangehouden bankrekeningen en vervolgens
doorgestort naar de boedelrekening. Vanaf de boedelrekening zijn de
bedragen teruggestort naar de desbetreffende leden. Er resteren geen
w erkzaamheden meer.

02-06-2018
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde op datum faillissement bij Rabobank Amersfoort
Eemland en bij ING Bank N.V. In totaal w erden door gefailleerde circa 65
bankrekeningen aangehouden. Op een groot aantal rekeningen is een
creditstand aangetroffen. De banken zijn verzocht om de creditsaldi over te
boeken naar de faillissementsrekening en de rekeningen op te heffen. In de
negen verslagperioden is in totaal een bedrag ad € 163.227,73 bijgeschreven

02-06-2018
8

op de boedelrekening van gefailleerde. Op dit bedrag is reeds in minder
gebracht de onverschuldigd betaalde contributiebetalingen die in de zevende
verslagperiode zijn teruggestort naar de leden.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had per datum faillissement een leaseovereenkomst lopen ten
aanzien van een copier. In de eerste verslagperiode is deze operationele
leaseovereenkomst beëindigd en is de copier opgehaald door de
leasemaatschappij.

02-06-2018
8

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

02-06-2018
8

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

02-06-2018
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de tw eede verslagperiode heeft één crediteur een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De goederen (boeken) zijn door de crediteur
opgehaald. Er resteren geen w erkzaamheden.

02-06-2018
8

5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft een retentierecht geldend gemaakt.

02-06-2018
8

5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft een recht van reclame geldend gemaakt.

02-06-2018
8

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

02-06-2018
8

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nu de creditsaldo van de bij Rabobank Amersfoort Eemland en bij ING Bank
N.V. aangehouden bankrekeningen zijn doorgestort naar de boedelrekening,
de rekeningen zijn opgeheven, de onverschuldigd betaalde
contributiebetalingen zijn teruggestort naar de desbetreffende leden en de
rechten van derden zijn afgew ikkeld, resteren er geen w erkzaamheden.

02-06-2018
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na faillissement is een deel van de adviesw erkzaamheden van de ANGO
tijdelijk voortgezet. Aan de circa 60 adviseurs is het verzoek gedaan tot eind
april 2016 door te gaan met hun adviesw erkzaamheden teneinde de leden van
de ANGO te helpen bij onder meer de IB-aangiftes voor het jaar 2015, die voor
1 mei 2016 moesten w orden ingediend. De financiële hulp vanuit het Ango
Fonds w as reeds enige maanden voor datum faillissement vanw ege de
financiële problemen stilgelegd.

02-06-2018
8

6.2 Financiële verslaglegging
Teneinde de adviesw erkzaamheden gedurende de periode na datum
faillissement te kunnen financieren, is de contributie over de maand maart
2016 geïncasseerd. De opbrengst van deze incasso bedraagt circa € 17.000,(storneringen niet meegenomen). De kosten (voornamelijk reiskosten) voor het
inschakelen van de diverse adviseurs hebben € 2.585,42 bedragen.

02-06-2018
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

02-06-2018
8

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de eerste verslagperiode is tevergeefs gezocht naar een organisatie die
bereid zou zijn de belangenbehartiging voort te zetten. Toen duidelijk w erd
dat een integrale ‘doorstart’ niet mogelijk w as, zijn de besturen van alle
afdelingen in staat gesteld op regionaal niveau een doorstart te realiseren.
Tw ee afdelingen en een district (w aaronder meerdere afdelingen vallen)
hebben de belangenbehartiging op regionaal niveau (gedeeltelijk) voortgezet.

02-06-2018
8

6.5 Verantwoording
Gefailleerde heeft reeds voor datum faillissement gesprekken gevoerd met een
andere organisatie over een doorstart van (een deel van) de activiteiten van
ANGO. Na datum faillissement zijn deze gesprekken voortgezet maar dit heeft
niet geresulteerd in een doorstart. Voorts zijn diverse andere organisaties
benaderd, alle zonder succes.

6.6 Opbrengst

02-06-2018
8

6.6 Opbrengst
€ 0,00

02-06-2018
8

Toelichting
Niet van toepassing. Gezien het non-profit karakter van gefailleerde is het niet
opportuun een vergoeding te vragen voor een regionale 'doorstart'.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

02-06-2018
8

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

02-06-2018
8

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de digitale administratie van gefailleerde
veiliggesteld. In de tw eede verslagperiode is, na verkregen toestemming van
de rechter-commissaris, een quick scan uitgevoerd van deze administratie van
gefailleerde. In de derde verslagperiode is, onder meer uit de uitgevoerde
quick scan, gebleken dat voldaan is aan de boekhoudplicht.

02-06-2018
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor gefailleerde geldt geen deponeringsplicht. Er zijn derhalve geen
jaarrekeningen gedeponeerd.

02-06-2018
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft geen controleplicht, om w elke reden dan ook geen
accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

02-06-2018
8

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-06-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

02-06-2018
8

Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

02-06-2018
8

Toelichting
In de zevende verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is gew eest van
paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur en of dit
handelen een belangrijke oorzaak is van het faillissement zal in de komende
verslagperiode w orden afgerond. De overige onderzoeken zijn afgerond.

02-06-2018
8

Het onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur en of dit
handelen een belangrijke oorzaak is van het faillissement is in deze
verslagperiode voortgezet. Naar verw achting kan dit onderzoek in de komende
verslagperiode w orden afgerond.

04-09-2018
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode dient het onderzoek naar de vraag of sprake is
van onbehoorlijk bestuur en of dit handelen een belangrijke oorzaak is van het
faillissement te w orden afgerond.

02-06-2018
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 55.721,28

02-06-2018
8

Toelichting
UW V
Niehoff
Zorgbelang Groningen
€ 56.657,37

04-09-2018
9

Toelichting
ClaimsAgent
UW V
Niehoff
Zorgbelang Groningen
W onion
€ 56.660,40

13-12-2018

10
Toelichting
ClaimsAgent
UW V
Niehoff
Zorgbelang Groningen
W onion
€ 56.663,42

02-10-2019
13

€ 61.876,00

19-06-2020
16

€ 61.888,10

10-12-2020
18

€ 61.906,25

10-03-2021
19

€ 61.903,22

10-06-2021
20

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.510,00

02-06-2018
8

€ 11.462,00

19-03-2020
15

8.3 Pref. vord. UWV
€ 39.424,22

02-06-2018
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 316.153,56

02-06-2018
8

€ 13.490,00

19-03-2020
15

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
102

02-06-2018
8

103

04-09-2018
9

104

13-12-2018
10

105

02-10-2019
13

112

19-03-2020
15

115

19-06-2020
16

121

16-09-2020
17

125

10-12-2020
18

130

10-03-2021
19

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 446.609,61

02-06-2018
8

€ 446.827,59

04-09-2018
9

€ 464.920,04

13-12-2018
10

€ 473.086,71

02-10-2019
13

€ 750.804,41

19-03-2020
15

€ 746.545,31

19-06-2020
16

€ 747.045,31

16-09-2020
17

€ 749.708,31

10-12-2020
18

€ 776.114,15

10-03-2021
19

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal naar verw achting w orden afgew ikkeld ex art. 137a of 180
ev Faillissement.

02-06-2018
8

Het faillissement zal naar verw achting w orden afgew ikkeld ex art. 180 ev
Faillissementsw et.

19-03-2020
15

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

02-06-2018
8

In deze verslagperiode is gestart met de inventarisatie en beoordeling van de
ingediende vorderingen en de daarbij aangegeven preferenties. Dit heeft voor
nu geresulteerd in een afname van de preferente crediteuren en toename van
de concurrente crediteuren. In de komende verslagperiode zullen deze
w erkzaamheden w orden voortgezet.

19-03-2020
15

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

02-06-2018
8

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-06-2018
8

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

02-06-2018
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

02-06-2018
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- de resterende claim op een legaat dient geïncasseerd te w orden;
- de in de zevende verslagperiode door de curator beneficiair aanvaarde
nalatenschap (ad circa €150.000,-) dient te w orden afgew ikkeld;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond.

02-06-2018
8

- de resterende claim op een legaat dient geïncasseerd te w orden;
- er dient op te w orden toegezien dat de opbrengst uit de in de zevende
verslagperiode door de curator beneficiair aanvaarde nalatenschap (ad €
150.476,68) w ordt bijgeschreven op de boedelrekening;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond.

04-09-2018
9

- de resterende claim op een legaat dient geïncasseerd te w orden;
- de positie van de boedel ten aanzien van een in deze verslagperiode bekend
gew orden nalatenschap dient te w orden onderzocht;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond.

13-12-2018
10

- de resterende claim op het legaat ad € 21.621,42 dient geïncasseerd te
w orden;
- de termijn van afw ikkeling van de in de vorige verslagperiode bekend
gew orden nalatenschap dient nader te w orden onderzocht;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond.

15-03-2019
11

- de resterende claim op het legaat ad € 21.621,42 dient geïncasseerd te
w orden;
- de in de elfde verslagperiode bekend gew orden nalatenschap (circa €
150.000,-) dient te w orden afgew ikkeld, w aarna de financiële afrekening met
de boedel kan plaatsvinden;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond.

02-07-2019
12

- de resterende claim op het legaat ad € 21.621,42 (te verminderen met
erfbelasting) dient geïncasseerd te w orden;
- de in de elfde verslagperiode bekend gew orden nalatenschap (circa €
150.000,-) dient te w orden afgew ikkeld, w aarna de financiële afrekening met
de boedel kan plaatsvinden;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond.

02-10-2019
13

– zodra de Belastingdienst een standpunt heeft ingenomen over de
erfbelasting ten aanzien van de resterende claim op het legaat ad €
21.621,42, dient het legaat geïncasseerd te w orden;
- het restant van de in de elfde verslagperiode bekend gew orden
nalatenschap (restant ad circa € 70.000,-) dient te w orden afgew ikkeld,
w aarna de financiële afrekening met de boedel kan plaatsvinden;
- de beoordeling of de boedel een belang heeft als verw achter in de
nalatenschap met tw eetrapsmaking dient te w orden afgerond;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond.

19-12-2019
14

– zodra de Belastingdienst een standpunt heeft ingenomen over de
erfbelasting ten aanzien van de resterende claim op het legaat ad €
21.621,42, dient het bedrag geïncasseerd te w orden;
- de beoordeling of de boedel een belang heeft als verw achter in de
nalatenschap met tw eetrapsmaking dient te w orden afgerond;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

19-03-2020
15

– zodra de Belastingdienst een standpunt heeft ingenomen over de
erfbelasting ten aanzien van het legaat ad € 21.621,42, dient het bedrag
geïncasseerd te w orden;
- de beoordeling of de boedel een belang heeft als verw achter in de
nalatenschap met tw eetrapsmaking dient te w orden afgerond;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond.
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

19-06-2020
16

– er dient op te w orden toegezien dat het bedrag ad € 14.365,04 w ordt
bijgeschreven op de boedelrekening;
- de beoordeling of de boedel een belang heeft als verw achter in de
nalatenschap met tw eetrapsmaking dient te w orden afgerond;
- er dient meer duidelijkheid verkregen te w orden over (de hoogte van) het
legaat dat via de stichting Handicap.nl aan ANGO toe komt;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond.
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

16-09-2020
17

- er dient getracht te w orden meer duidelijkheid te verkrijgen over het belang
van de boedel bij haar positie als verw achter in de nalatenschap met de
tw eetrapsmaking;
- de notariële afw ikkeling van het via de stichting Handicap.nl te ontvangen
legaat dient afgew acht te w orden;
- er dient meer duidelijkheid te w orden verkregen over het in deze
verslagperiode bekend gew orden legaat;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

10-12-2020
18

- de (verdere) afw ikkeling van de thans vijf lopende nalatenschappen en
legaten dient afgew acht te w orden en vervolgens dienen de aan de boedel
toekomende bedragen te w orden geïncasseerd;
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

10-03-2021
19

- de (verdere) afw ikkeling van de thans zes lopende nalatenschappen en
legaten dient afgew acht te w orden en vervolgens dienen de aan de boedel
toekomende bedragen te w orden geïncasseerd.
- het onderzoek naar de rol van het (voormalig) bestuur en de vraag in
hoeverre het handelen van deze bestuurders een belangrijke oorzaak is van
het faillissement dient te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden.

10-06-2021
20

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. De termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de afw ikkeling
van de (toegezegde) legaten en nalatenschappen. Hiervoor is de curator
afhankelijk van derden.

02-06-2018
8

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. De termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de afw ikkeling
van de laatste nog te incasseren legaat. Hiervoor is de curator afhankelijk van
derden.

04-09-2018
9

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. De termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de afw ikkeling
van de laatste nog te incasseren legaat en de in deze verslagperiode bekend
gew orden nalatenschap. Hiervoor is de curator afhankelijk van derden.

13-12-2018
10

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van de laatste nog te incasseren legaat en de in de vorige
verslagperiode bekend gew orden nalatenschap. Hiervoor is de curator
afhankelijk van derden.

15-03-2019
11

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van de laatste nog te incasseren legaat en de in de elfde
verslagperiode bekend gew orden nalatenschap. Hiervoor is de curator
afhankelijk van derden.

02-07-2019
12

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van de laatste nog te incasseren legaat, de in de elfde
verslagperiode bekend gew orden nalatenschap en w ellicht nog nieuw e aan
gefailleerde toekomende legalten en nalatenschappen. Hiervoor is de curator
afhankelijk van derden.

02-10-2019
13

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van de laatste nog te incasseren legaat, de in de elfde
verslagperiode bekend gew orden nalatenschap en w ellicht nog nieuw e aan
gefailleerde toekomende legalten en nalatenschappen, w aaronder de in deze
verslagperiode bekend gew orden nalatenschap met tw eetrapsmaking.
Hiervoor is de curator afhankelijk van derden.

19-12-2019
14

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van de laatste nog te incasseren legaat en w ellicht nog nieuw e
aan gefailleerde toekomende legaten en nalatenschappen, w aaronder de in
deze verslagperiode bekend gew orden nalatenschap met tw eetrapsmaking.
Hiervoor is de curator ook afhankelijk van derden.

19-03-2020
15

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van de laatste nog te incasseren legaat en w ellicht nog nieuw e
aan gefailleerde toekomende legaten en nalatenschappen, w aaronder de
nalatenschap met tw eetrapsmaking. Hiervoor is de curator ook afhankelijk van
derden.

19-06-2020
16

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van het via de stichting Handicap.nl aan ANGO toekomende legaat
en mogelijk de nalatenschap met tw eetrapsmaking, en w ellicht nog nieuw e
aan gefailleerde toekomende legaten en nalatenschappen.

16-09-2020
17

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van het via de stichting Handicap.nl aan ANGO toekomende legaat,
het in deze verslagperiode bekend gew orden legaat en mogelijk de
nalatenschap met tw eetrapsmaking, en w ellicht nog nieuw e aan gefailleerde
toekomende legaten en nalatenschappen.

10-12-2020
18

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van de thans lopende legaten en nalatenschappen.

10-03-2021
19

Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze termijn w ordt in belangrijke mate bepaald door de
afw ikkeling van de thans lopende legaten en nalatenschappen.

10-06-2021
20

10.3 Indiening volgend verslag
10-9-2021

10-06-2021
20

10.4 Werkzaamheden overig
Zie Plan van aanpak.

02-06-2018
8

Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar 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.

04-09-2018
9

Bijlagen
Bijlagen

