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Algemene gegevens
Naam onderneming
BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ BELW AZI B.V.

14-06-2018
1

Gegevens onderneming
Beheer- en Beleggingsmaatschappij Belw azi B.V.
statutair gevestigd in Utrecht
Kvk: 0205994
Holland Marsh 14
9663 AV Nieuw e Pekela

14-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Beheer van onroerende zaken

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

14-06-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Tot op heden is er bij de bestuurders en hun adviseurs onduidelijkheid over
w ie w elke stukken aan de curator zal verstrekken. W ij beschikken momenteel
nog niet over bijv. jaarstukken.

14-06-2018
1

Er zijn inmiddels "jaarstukken" tot 30-6-2017 ontvangen. De bestuurders zijn
in de gelegenheid gesteld om de administratie voor 1 okt. 2018 tot aan de
faillissementsdatum bij te w erken.

24-09-2018
2

De aangeleverde stukken zijn nog onderw erp van studie.

29-03-2019
4

De administratie lijkt te voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

25-09-2020
10

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

14-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-06-2018
1

Toelichting
Er zijn contant w at huren geïncasseerd. Een deel van de huurpenningen is nog
overgemaakt naar de rekening van Belw azi bij ABN AMRO.
€ 22.572,29

24-09-2018
2

€ 37.744,97

04-01-2019
3

€ 58.966,57

29-03-2019
4

€ 70.342,15

16-07-2019
5

€ 76.699,65

14-10-2019
6

€ 101.871,83

08-01-2020
7

€ 240.300,63

31-03-2020
8

€ 274.621,63

01-07-2020
9

€ 279.521,63

25-09-2020
10

€ 280.430,20

23-12-2020
11

Verslagperiode
van
29-5-2018

14-06-2018
1

t/m
13-6-2018
van
14-6-2018

24-09-2018
2

t/m
24-9-2018
van
24-9-2018
t/m
1-1-2019

04-01-2019
3

van
2-1-2019

29-03-2019
4

t/m
29-3-2019
van
30-3-2019

16-07-2019
5

t/m
16-7-2019
van
17-7-2019

14-10-2019
6

t/m
14-12-2019
van
15-10-2019

08-01-2020
7

t/m
7-1-2020
van
7-1-2020

31-03-2020
8

t/m
31-3-2020
van
31-3-2020

01-07-2020
9

t/m
26-6-2020
van
26-6-2020

25-09-2020
10

t/m
25-9-2020
van
26-9-2020
t/m
22-12-2020

Bestede uren

23-12-2020
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 30 min

2

88 uur 30 min

3

57 uur 30 min

4

51 uur 13 min

5

43 uur 11 min

6

23 uur 1 min

7

33 uur 26 min

8

15 uur 43 min

9

13 uur 39 min

10

2 uur 23 min

11

2 uur 26 min

totaal

385 uur 32 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van Belw azi zijn de heren Freddy en Hemmo Lambeck.
Belw azi maakt onderdeel uit van de Horeca Beheer Groep en is een
dochtermaatschappij van HBG Horeca Beheer B.V.

14-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Er zijn polissen ter zake de 6 panden en t.b.v. een voertuig afgesloten. M.b.t.
de panden is van belang dat de premie voor 1 juli w ordt voldaan. Met de bank
w ordt overlegd of deze de premie w il voldoen, opdat de panden verzekerd
zijn.

14-06-2018
1

Alle verzekeringen zijn geëindigd.

31-03-2020
8

1.4 Huur

1.4 Huur
De diverse onroerende goederen zijn deels verhuurd. Op dit moment w ordt er
gesproken met huurders en w ordt geïnventariseerd w at er dient te gebeuren
ter zake bijv. betaling van huurpenningen (niet meer contant) op de
boedelrekening, overzetten van energiecontracten, en w at dies meer zij.

14-06-2018
1

De huur van de panden die nog zijn verhuurd, w ordt stipt betaald.

04-01-2019
3

Met betrekking tot de huurbetaling van 'Sappemeer' is een achterstand
ontstaan. Met de huurder w ordt overleg gevoerd over het inlopen ervan.

08-01-2020
7

Het pand in "Sappemeer" is verkocht. De achterstallige huur is bij de
overdracht verrekend.

31-03-2020
8

De vordering op Duit, een van de huurders, is bijna volledig geïncasseerd.

25-09-2020
10

De vordering op Duit is volledig geïnd.

23-12-2020
11

1.5 Oorzaak faillissement
Vanw ege een (volgens de bestuurders tijdelijke) liquiditeitskrapte kon een
vordering van de heer Nanno Coops op dit moment niet w orden betaald.
Coops heeft daarop het faillissement van Belw azi aangevraagd en daarin,
ondanks een aanbod om een betalingsregeling te treffen, gepersisteerd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-4-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

14-06-2018
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor een beschrijving van de onroerende zaken w ordt verw ezen naar de in
een later stadium bij te voegen bijlage.

14-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De ABN AMRO Bank had (naar verluid) de executoriale veiling van de
onroerende zaken in gang gezet. Met de bank is nu overleg om de onroerende
zaken onderhands te verkopen.
Het is behoorlijk w at w erk om overzicht te krijgen in het stelsel van panden,
huurders, verzekeringen, voorw aarden, energie, enzovoorts. Daar zijn w e
inmiddels een behoorlijk eind mee gevorderd. De aanw ezige onroerende zaken
w orden deels verhuurd. De overgelegde gegevens m.b.t. huurders,
huurcontracten en huurprijzen hoeven niet per se inzicht te geven in de
w erkelijke toestand. In ieder geval zal w orden geprobeerd om de na de
faillissementsdatum verschuldigde huren te innen. De heren Lambeck hadden
met een aantal huurders afspraken voor contante betaling; zij hebben
inmiddels (naar zij zeggen) EUR 950 contante huur geïncasseerd; zij hebben
dit bedrag aan de curator overhandigd en die zal ervoor zorgen dat het geld
op de boedelrekening terecht komt.
Hoew el de curator zijn uiterste best zal doen om de huurbetalingen direct op
de boedelrekening te laten plaatsvinden, kan contante betaling in de nabije
toekomst niet helemaal w orden uitgesloten.

14-06-2018
1

Momenteel w orden de onroerende zaken in opdracht van en in overleg met
ABN Amrobank getaxeerd. Als de taxatie is voltooid zal met de bank overleg
w orden gevoerd over de w ijze van verkoop en de hoogte van de
boedelbijdrage.

24-09-2018
2

Het cafe met bovenw oning aan de Korrew eg in Groningen is verkocht. De
overdracht w acht op toestemming om de hypotheek van Arane AG door te
mogen halen. De opbrengst gaat na aftrek van een boedelbijdrage, integraal
naar de ABN Amro bank.

04-01-2019
3

Het pand aan de W ilhelminasingel in W inschoten en de de pizzeria aan de
Schoolstraat in Vlagtw edde zijn verkocht voor € 230.000 resp. € 125.000. Deze
onroerende zaken zullen in de komende verslagperiode w orden geleverd. Met
de ABN Amrobank, de eerste hypotheekhouder, zijn afspraken gemaakt over
boedelbijdrages boven de staffel van de separatistenregeling.

29-03-2019
4

De panden in Pekela, Finsterw olde en Sappemeer staan nog in de verkoop.
De koper van het pand in W inschoten heeft zich teruggetrokken; hij betw ist
dat er een huurovereenkomst is gesloten. De koper van de pizzeria in
Vlagtw edde is nog op zoek naar voldoende financiering. De overige panden
staan in de verkoop.

16-07-2019
5

De panden w orden aangeduid met de plaatsnaam van de gemeente w aar zij
zich bevinden.
1. Groningen, verkocht voor € 270.000, geleverd
2. Vlagtw edde, verkocht voor € 123.000, geleverd
3. Finsterw olde, verkocht voor € 150.000, geleverd
4. W inschoten, verkocht voor € 230.000, w ordt geleverd in november 2019

14-10-2019
6

5. Pekela, pand w ordt ultimo 2019 geveild / verkocht met onderhandse
inschrijving
6. Sappemeer, staat in de onderhandse verkoop.
1. Groningen, verkocht voor € 270.000, geleverd
2. Vlagtw edde, verkocht voor € 123.000, geleverd
3. Finsterw olde, verkocht voor € 150.000, geleverd
4. W inschoten, verkocht voor € 230.000, geleverd
5. Pekela, pand w ordt ultimo 2019 geveild / verkocht voor € 450.000, w ordt op
9-1-2020 geleverd
6. Sappemeer, in beginsel verkocht voor € 138.375 vermeerderd met de
verplichting om de borgsom t.z.t. terug te betalen, koopovereenkomst moet
nog w orden getekend, levering w aarschijnlijk in februari 2020.

08-01-2020
7

Alle panden zijn verkocht en geleverd.
In de overdracht van Finsterw olde w as begrepen een onbezw aard perceel. De
opbrengst daarvan is geschat op € 10.000. Dat bedrag is in eerste instantie
abusievelijk naar de ABN Amrobank overgemaakt. De bank moet dat bedrag
nog overmaken op de boedelrekening.

31-03-2020
8

De ABN Amrobank heeft inmiddels de opbrengst overgemaakt naar de
boedelrekening. De bank heeft thans niets meer te vorderen.

01-07-2020
9

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Omdat er tot op heden geen volledige administratie w erd verstrekt kan er
niets over eventuele bedrijfsmiddelen w orden gezegd.

14-06-2018
1

In verschillende panden zijn roerende zaken aangetroffen w aarvan de
bestuurders in prive de eigendom opeisen. De bestuurders is de tijd gegeven
om hun eigendomsrechten voor 1 okt. 2018 aan te tonen bij gebreke w aarvan
op grond van het bew ijsvermoeden ervan zal w orden uitgegaan dat de zaken
aan Belw azi B.V. toebehoren.

24-09-2018
2

Van sommige van de bedoelde roerende zaken hebben de eigenaren hun recht
voldoende aangetoond. De w aarde van de rest w as lager dan de kosten van
verkoop/afvoeren. Van deze zaken is afstand gedaan.

29-03-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.n.b.

14-06-2018
1

Bodem(voor)recht is niet aan de orde.

25-09-2020
10

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
n.n.b.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

14-06-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er lijken geen voorraden en onderhanden w erk te zijn.

14-06-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

14-06-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Omdat er tot op heden geen administratie w erd verstrekt kan er w einig over
eventuele andere activa w orden gezegd. Bekend is w el dat er een voertuig is,
een VW Transporter. Deze w ordt geleased van VW Bank. Het contract is bijna
afgelopen en het zou gaan om financial lease.

14-06-2018
1

De VW -transporter is door de VW -bank opgehaald en verkocht. De
overw aarde, EUR 2.912, staat op de boedelrekening.

24-09-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er is contact gezocht met VW Bank om te bekijken w at w ijsheid is. W ellicht is
lossing een optie. Naar verluid is w el de versnellingsbak kapot, hetgeen de
w aarde aanzienlijk zal drukken.

14-06-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zie het onderdeel over de onroerende zaken van Belw azi.
Omdat er nog geen administratie is overgelegd kan er nog w einig over
debiteuren w orden gezegd. Niet kan w orden uitgesloten dat de openstaande
vorderingen alleen in het geheugen van de bestuurders zijn opgeslagen. W el
hebben w ij vernomen dat er aan een advocatenkantoor een voorschot zou zijn
verstrekt, w elke w ellicht nog niet geheel is verbruikt.

14-06-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het advocatenkantoor is inmiddels aangeschreven.

14-06-2018
1

Het contact met het advocatenkantoor heeft niets opgeleverd.

04-01-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover bekend heeft Belw azi zelf geen bankschuld. Er zou een
derdenhypotheek zijn verstrekt voor schulden van de Horeca Beheer Groep
aan de ABN Amrobank. Het is ook mogelijk dat er een gezamenlijke
kredietfaciliteit is. Met de bank w ordt overleg gevoerd maar de bank heeft tot
op heden nog geen vordering ingediend en/of stukken betreffende haar
zekerheden overgelegd.

Toelichting vordering van bank(en)
Na de levering van 'Nieuw e Pekela' is de ABN Amrobank volledig voldaan.

14-06-2018
1

08-01-2020
7

5.2 Leasecontracten
Zie overige activa.

5.3 Beschrijving zekerheden

14-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De genoemde onroerende zaken zouden zijn belast met een tw eede
hypotheek ten behoeve van Arane AG, een naar buitenlands recht opgerichte
en in Liechtenstein gevestigde vennootschap. De eventuele vordering van die
AG op Belw azi zal kritisch w orden onderzocht.

14-06-2018
1

Arane AG is in de gelegenheid gesteld om haar vordering onderbouw d met het
bew ijs van het bestaan ervan, ter verificatie in te dienen. Tot op heden is er
om uitstel gevraagd maar is zijn geen stukken ingeleverd.

24-09-2018
2

Het verschil tussen de opbrengst van 'Nieuw e Pekela' en de restvordering van
de ABN Amrobank w ordt geparkeerd in afw achting van overleg met Arane dan
w el de uitkomst van een nog te beginnen procedure.

08-01-2020
7

Op vijf van de zes panden (m.u.v. het pand in Sappemeer) w as een tw eede
hypotheek ten behoeve van Arane A.G. gevestigd. In geschil is of Arane A.G.
iets te vorderen heeft dat is gedekt door die hypothecaire inschrijving,
hypotheek is immers een afhankelijk recht.
De opbrengst van de panden in Groningen, W inschoten, Finsterw olde en
Vlagtw edde is integraal doorbetaald aan de ABN Amrobank. Met de opbrengst
van het pand in Nieuw e Pekela is de restvordering van de bank betaald en w at
daarna na aftrek van kosten en boedelbijdragen over is, staat in afw achting
van de discussie met Arane A.G. op de derdenrekening van Van de Maas &
Verhoog advocaten in depot. Dat gaat om een bedrag van € 85.524,95,
eventueel nog te vermeerderen met een bedragje dat over is uit een
kostenreserve bij de bank.

31-03-2020
8

Er w ordt nog overleg gevoerd met (de rechtsopvolger onder bijzondere titel
van) Arane AG over de verdeling van het bedrag van € 85.524.

01-07-2020
9

De rechtsopvolger van Arane AG heeft voldoende aangetoond dat zij een
tw eede hypotheekrecht had op het pand in Nieuw e Pekela. Het bedrag van €
85.524 is daarom aan de rechtsopvolger van Arane AG uitbetaald.

25-09-2020
10

De Ontvanger heeft begin december 2020 telefonisch laten w eten dat de
fiscus de ten behoeve van Arane AG gevestigde hypotheek niet erkent. De
informatie is voor kennisgeving aangenomen.

23-12-2020
11

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
nog niet van gebleken.

14-06-2018
1

Niet aan de orde.

25-09-2020
10

5.6 Retentierechten
n.v.t.

5.7 Reclamerechten

14-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

14-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 39.718,25

31-03-2020
8

Toelichting
De boedelbijdragen voor Groningen en Vlagtw edde (in totaal € 15.397,25 incl.
BTW ) staan op de boedelrekening. De boedelbijdragen voor Finsterw olde,
W inschoten en Nieuw e Pekela (in totaal inclusief BTW € 24.321) moeten nog
door de bank w orden overgemaakt.
€ 39.718,25

01-07-2020
9

Toelichting
Inmiddels zijn alle boedelbijdragen overgemaakt naar de boedelrekening.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Op dit moment is er sprake van inventarisatie van de zekerheden.

14-06-2018
1

ABN Amrobank heeft eerste hypotheekrechten op de onroerende zaken en
pandrechten op alle roerende zaken en vorderingen. Er is een saldocompensatie-overeenkomst gesloten tussen de bank, Belw azi en Horeca
Beheer Groep B.V.

24-09-2018
2

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
Zodra de boekhouding compleet is kan hier iets over w orden gezegd.

14-06-2018
1

Door de bestuurders en hun accountant zijn stukken aangeleverd. In de
komende periode zal w orden bezien of die stukken/bescheiden inzicht in de
rechten en verplichtingen oplevert. Pas daarna kan er iets over de w ijze van
besturen van de vennootschap w orden gezegd.

04-01-2019
3

De aangeleverde boekhouding / administratie gaf voldoende inzicht in de
rechten en verplichtingen van de vennootschap.

01-07-2020
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Over 2015 en 2016 zou er geconsolideerd door de Horeca Beheer Groep zijn
gepubliceerd. Voor w at betreft Belw azi ontbreken over die jaren
instemmingsverklaringen zodat het er voorshand voor moet w orden gehouden
dat er over 2015 en 2016 niet is gepubliceerd.

14-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Toelichting
Ondanks de mogelijke gebreken in de deponering (zie onder punt 7.2) is er
geen aanleiding gevonden om de bestuurders w egens kennelijk onbehoorlijk
bestuur aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-07-2020
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 195.079,00

24-09-2018
2

€ 195.129,00

04-01-2019
3

€ 194.607,00

29-03-2019
4

Toelichting
Dit bedrag is inclusief aansprakelijkstellingen ex artt. 39 en 43 Invorderingsw et
1990.
Op 29 maart 2019 is Belw azi opnieuw ex art. 39 Inv.w et '90
aamsprakelijkgesteld, ditmaal voor een bedrag van € 125.000. Dit bedrag is
nog niet ter verificatie ingediend en maakt geen deel uit van het
bovengenoemde bedrag. Tegen de aanslagen w aarvoor Belw azi nu
aansprakelijk w ordt gesteld, is destijds door/namens de bestuurders bezw aar
gemaakt, op w elk bezw aar nog niet is beslist. Met betrekking tot deze
aansprakelijkstelling zal - pro forma - bezw aar w orden gemaakt en bij de
Ontvanger en de bestuurders zal om informatie w orden gevraagd op grond
w aarvan kan w orden beoordeeld of de aansprakelijkstelling terecht is.
€ 201.272,00

31-03-2020
8

Toelichting
De Ontvanger heeft een vordering w egens aansprakelijkstelling ex art 39
Invorderingsw et 1990 ad € 124.850 ingediend. De vordering w ordt betw ist. Er
is bezw aar gemaakt tegen de aansprakelijkstelling omdat de
belastingschuldige niet met betalen in gebreke is.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.

24-09-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.281,79

24-09-2018
2

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

24-09-2018
2

13

04-01-2019
3

15

14-10-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 160.280,78

24-09-2018
2

€ 167.194,01

04-01-2019
3

€ 173.439,75

14-10-2019
6

€ 173.443,75

31-03-2020
8

€ 173.459,75

25-09-2020
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er zou een belastingschuld, althans een schuld van Horeca Beheer Groep
w aarvoor Belw azi aansprakelijk is gesteld, zijn van circa EUR 125.000. Er zijn
nog geen vorderingen ingediend.

14-06-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is tijdig bezw aar gemaakt tegen de aansprakelijkstelling voor ten name
van Horeca Beheer Groep BV openstaande, maar door de schuldenaar
betw iste, aanslagen VPB. Het bedrag van de aansprakelijkheidsschuld is in
afw achting van de uitspraak op het bezw aar geplaatst op de lijst van
voorlopig betw iste schuldvorderingen.
Tegen de aanslagen VPB ten name van Horeca Beheer Groep BV is al jaren
bezw aar in behandeling. Op dit bezw aar noch op het bezw aar tegen de
aansprakelijkstelling w ordt uitspraak gedaan.
Gelet op de w ijze van afw ikkeling van het faillissement is behandeling van
het bezw aar niet van belang.

23-12-2020
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
J. Duit

04-01-2019
3

9.2 Aard procedures
Duit w as huurder van de onroerende zaak aan de Hoofdw eg 11 in
Finsterw olde. Duit w as al geruime tijd in gebreke met het betalen van de huur.
In kort geding heeft de Voorzieningenrechter de ontruiming bevolen en
aansluitend heeft de rechtbank in een bodemprocedure de huurovereenkomst
ontbonden en Duit veroordeelt de achterstallige huur te voldoen.
De ontruiming heeft plaatsgevonden; er w ordt geprobeerd om de vordering op
Duit te innen.

04-01-2019
3

De deurw aarder int nog geregeld bedragen bij Duit.

08-01-2020
7

Er w orden nog steeds bedragen bij Duit geïnd.

01-07-2020
9

De vordering op Duit is nagenoeg volledig geïncasseerd.

25-09-2020
10

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- innemen en beoordelen administratie
- inventarisatie panden en huurders / verkrijgen van controle van de
leegstaande panden
- verkoop panden
- innen huren
- beoordelen van de vorderingen
- beoordelen van de zekerheden
- incasseren debiteur(en)

14-06-2018
1

- beoordelen administratie
- verkoop panden
- innen huren
- beoordelen van aansprakelijkstellingen
- beoordelen van de zekerheden.

29-03-2019
4

- beoordelen administratie
- bezw aar tegen aansprakelijkstelling
- beoordelen van hypotheekrecht van Arane A.G.

31-03-2020
8

- bezw aar tegen aansprakelijkstelling ? alleen als dat voor de concurrente
schuldeisers iets oplevert;
- beoordelen van hypotheekrecht van Arane A.G.

01-07-2020
9

De kw estie van het hypotheekrecht van Arane AG is afgedaan.

25-09-2020
10

Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten w aardoor het boedelsaldo
nog zou kunnen toenemen.
Op het bezw aar tegen de aansprakelijkstelling voor het bedrag van € 124.500
is nog niet beslist. Hoe de beslissing op het bezw aar ook uitvalt. dat maakt
voor de w ijze van afw ikkeling geen enkel verschil meer.
Er zal op korte termijn w orden een voorstel voor vereenvoudigde afw ikkeling
w orden ingediend.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-06-2018
1

Gestreefd w ordt naar afw ikkeling voor 31 dec. 2020.

25-09-2020
10

In de laatste w eek van 2020 dan w el in de eerste w eek van 2021 zal een
salarisvoorstel w orden gereedgemaakt en ingediend en zal een voorstel voor
vereenvoudigde afw ikkeling w orden gedaan.
Hierbij zal naar dit - laatste - verslag w orden verw ezen.

23-12-2020
11

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is een openbaar faillissementsverslag w aaraan geen rechten kunnen
w orden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de
voortgang van het faillissement en over die aspecten w aarvan de curator
meent dat die in dit stadium
openbaar kunnen w orden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig
mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan
nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen de gefailleerde en
van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet
beschikbaar is of nog niet openbaar kan w orden gemaakt.

24-09-2018
2

Bijlagen
Bijlagen

