ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET
In de faillissementen van de hieronder genoemde vijf besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid:
1.

Plassania Beheer B.V. (hierna te noemen “Plassania”), ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer
02037825;
Faillissementsnummer: 10/608 F (10.47 S);
Faillissementsdatum: 13 september 2010 (8 september 2010 surseance)

2.

Horeca Beheer Spui B.V. (hierna te noemen “HBS”), ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer
33201868;
Faillissementsnummer: 10/757 F
Faillissementsdatum: 26 oktober 2010

3.

Jane Mercedes Denise Beheer B.V. (hierna te noemen “JMD”), ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer
02037825;
Faillissementsnummer: 10/768 F
Faillissementsdatum: 26 oktober 2010

4.

Horeko B.V. (hierna te noemen “Horeko”), ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 02040518.
Faillissementsnummer: 10/767 F
Faillissementsdatum: 26 oktober 2010

5.

Verenigde Horecabedrijven Nijmegen B.V. (hierna te noemen “VHN”), ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 24258115;
Faillissementsnummer: 10/744 F
Faillissementsdatum: 19 oktober 2010

Vennootschappen 1 t/m 3 en 5, voorheen kantoorhoudende te (1017 CC) Amsterdam aan de
Herengracht 514, en nummer 4, voorheen kantoorhoudende te (8245 BT) Lelystad aan het
Zwanenwater 5
Datum verslag:

13 juli 2012

Rechter-commissaris:

Voorheen mr. K.D. van Ringen, met ingang van 2 januari 2012
opgevolgd door mr. I.M. Bilderbeek, lid rechtbank Amsterdam

Curator:

mr. S.D.W. Gratama

Adres curator:

Certa Legal Advocaten

Keizersgracht 620,

1017 ER AMSTERDAM)
(Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)
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Activiteiten onderneming
Plassania:

Het beheren, verpachten, in- en verkoop van en beleggen in
(horeca-)ondernemingen en onroerend goed.

HBS:

Exploitatie van horecaondernemingen.

JMD:

Beheermaatschappij.

Horeko:

Het (doen) exploiteren van horecabedrijven en
speelautomaten.

VHN:

Het exploiteren en beheren van horecaondernemingen; het
verpachten van horecaondernemingen; de in- en verkoop van
horecaondernemingen; het doen van beleggingen in
horecaondernemingen, een en ander in de meest ruime zin
des woords.

Omzetgegevens: zie verslag 3.
Personeel per surseance- /faillissementsdatum en jaar daarvoor: zie verslag 3.
Verslagperiode:

14 januari t/m 13 juli 2012

Uren in de surseanceperiode:

87,0

Uren in zesde verslagperiode
t/m 12 juli 2012:

225,4 (bijlage 1)

Totaal aantal uren faillissement:

3.790,6

Saldo faillissementsrekening:

Plassania
€ 1.334.228,64 (bijlage 2a)

HBS
€ 54,90 (bijlage 2b)
Saldo depositorekening:

€ 4.068.246,84 (bijlage 2c)

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op
gevoerde gesprekken met en verstrekte informatie door de directie, werknemers,
opdrachtgevers, pachters, verhuurders, crediteuren, banken en overige belanghebbenden.
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1.
1.1.

INVENTARISATIE
Directie en organisatie
Zie eerste en derde verslag.

1.2.

Winst en verlies
Zie eerste en derde verslag.

1.3.

Balanstotaal
Zie eerste en derde verslag.

1.4.

Verzekeringen en andere lopende overeenkomsten
Zie eerste en derde verslag. Dit onderwerp is afgewikkeld.

1.5.

Lopende procedures
Zie eerdere verslagen en hierna in alinea 9.

1.6.

Huur kantoorruimte Herengracht 514 te Amsterdam
Zie verslagen 1 t/m 3. Dit onderwerp is afgewikkeld.

1.7.

Oorzaken faillissement
Zie eerste en tweede verslag.
Werkzaamheden
In de afgelopen verslag periode hebben op het gebied van inventarisatie geen
werkzaamheden meer plaatsgevonden. Dit onderwerp is hiermee afgewikkeld.

2.

PERSONEEL
Zie eerste en tweede verslag. Dit onderwerp is afgewikkeld.
Werkzaamheden
In de afgelopen verslagperiode heeft nog contact plaats gevonden met een enkele
werknemer. Voor het overige worden geen werkzaamheden meer verwacht.
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3.

ACTIVA

Onroerende zaken
3.1.

Beschrijving
Zie derde en vierde verslag voor wat betreft de verkopen die hebben plaatsgevonden
van nagenoeg alle onroerende zaken.
Woning en grond te Ubbergen
Het in eerdere verslagen genoemde perceel bosgrond aan de Kasteelselaan te
Ubbergen is inmiddels in overleg met hypotheekhouder, de ABN AMRO Bank en met
toestemming van de rechter commissaris verkocht en overgedragen. Voor de
voormalige woning van de heer Kooistra aan de Rijkstraatweg 33 te Ubbergen is
inmiddels een koper gevonden. De overdracht zal naar verwachting op korte termijn
plaatsvinden.

3.2.

Verkoopopbrengst
De koopprijs voor het hiervoor genoemde stuk grond bedroeg € 37.520,=. Na aftrek van
de hierna te vermelden boedelbijdrage en overige kosten is hiervan een resterend
bedrag van 34.305,91 als aflossing hypotheek aan de ABN AMRO Bank uitbetaald. De
hiervoor genoemde woning is in overleg met de hypotheekhouder en de ingeschakelde
makelaar, alsmede met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een
koopprijs van € 1.550.000,=, welke verkoopopbrengst na aftrek van kosten zal worden
overgemaakt aan de hypotheekhouder. Zoals aangegeven dient het notariële transport
nog plaats te vinden.

3.3.

Hypotheekrechten
Zie derde en vierde verslag. Op de woning en het perceel grond te Ubbergen heeft de
ABN AMRO Bank een tweetal hypotheekrechten, ter hoogte van in totaal
€ 4.025.000,=. De vordering van de ABN Amro Bank staat hierna vermeld in alinea 5.

3.4.

Boedelbijdragen
Ten aanzien van het hiervoor genoemde stuk grond is een boedelbijdrage van
€ 2.500,= op de faillissementsrekening overgemaakt. Ten aanzien van de woning is een
boedelbijdrage van € 15.500,= overeengekomen. Dit bedrag zal na de overdracht van
de woning op de faillissementsrekening worden overgemaakt.

Bedrijfsmiddelen/Inventarissen
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3.5.

Beschrijving
Zie derde verslag.

3.6.

Verkoopopbrengst
Zie derde verslag.

3.7.

Boedelbijdrage
Zie derde verslag.

3.8.

Bodemvoorrecht belastingdienst
Zie derde verslag. Niet van toepassing.

Voorraden/onderhanden werk
3.9.

Beschrijving: Zie derde verslag. Niet van toepassing.

3.10.

Verkoopopbrengst/ boedelbijdrage : Zie derde verslag. Niet van toepassing.

Andere activa
3.11.

Beschrijving
Zie de eerdere verslagen 1 t/m 5 voor wat betreft de verkoop van de diverse overige
activa. In de afgelopen verslagperiode hebben nog de volgende activiteiten op dit
gebied plaatsgevonden.
Openbare Verkoop Roerende zaken
De in het vijfde verslag genoemde verdeling van de veilingopbrengst van diverse
roerende zaken heeft inmiddels plaatsgevonden. Het op grond daarvan aan de boedel
van Plassania toekomende bedrag van € 124.106,= is inmiddels op
faillissementsrekening van Plassania overgemaakt.
Intellectuele eigendomsrechten
In de afgelopen verslagperiode is het Benelux woordmerk “Café Hoppe” door de
curator met toestemming van de rechter commissaris verkocht en overgedragen voor
een bedrag van € 6.000,=. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening
bijgeschreven.
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Werkzaamheden
In verband met het bovenstaande hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden,
waaronder overleg met hypotheekhouder, de ABN AMRO Bank, de behandelend
makelaar ten aanzien van de verkoop van de woning en het perceel grond te Ubbergen,
overleg met mr. Looyen over de verdeling veilingopbrengst van de roerende zaken,
nader onderzoek en correspondentie ten aanzien van het woordmerk “Café Hoppe” en
bijkomende werkzaamheden.
4.
4.1.

DEBITEUREN
Omvang debiteuren
In de afgelopen verslagperiode is voort gegaan met het innen van debiteuren, zowel
ten aanzien van de inning op basis van eerder getroffen betalingsregelingen als ten
aanzien van overige debiteuren.

4.2.

Opbrengst
Zoals blijkt uit het bijgevoegde tussentijdse financieel verslag, is in de afgelopen
verslagperiode op basis van de diverse getroffen afbetalingsregelingen alsmede als
gevolg van incassomaatregelen ten aanzien van overige debiteuren, een bedrag van
afgerond € 63.000,= voldaan en op de faillissementsrekening bijgeschreven. Ten
aanzien van de nog openstaande vorderingen zullen de incassowerkzaamheden worden
voortgezet. Zoals vermeld in het derde verslag, dient met Heineken ten aanzien van de
geïncasseerde bedragen nog een afrekening plaats te vinden, op grond van haar
pandrecht op een deel van de geïncasseerde achterstallige pacht.

4.3.

Boedelbijdrage
Zoals eerder is aangegeven, maakt de boedel aanspraak op een boedelbijdrage van
10%, te rekenen over de geïncasseerde bedragen exclusief BTW, voor zover
pandrechten op de betreffende vorderingen zijn gevestigd.
Vorderingen op Nalatenschap Kooistra en D. Loorbach

4.4.

Zoals in de eerdere verslagen is aangegeven, heeft Plassania een vordering op de
nalatenschap van de heer Kooistra, welke vordering verband houdt met in het verleden
gedane opnames uit de vennootschap voor een bedrag dat thans wordt begroot op
20 miljoen euro. Op dit punt wordt tevens verwezen naar het nog op het lopende
rechtmatigheidsonderzoek, zoals hierna vermeld in alinea 7. De curator houdt er
rekening mee dat deze vordering op basis van genoemd onderzoek nog kan oplopen.
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De curator heeft in de afgelopen verslag periode over de afwikkeling van de
nalatenschap wederom herhaaldelijk overleg gepleegd met vereffenaar mr. Looyen,
tevens de curator in het faillissement van de heer D. Loorbach.
Het meest recente openbare verslag van mr. Looyen dat ter inzage is gelegd bij de
rechtbank Arnhem, dateert van 12 juni 2012. Daaruit blijkt dat de stand van de
boedelrekening vooralsnog € 169.483,97 bedraagt, hetgeen derhalve op dit moment
weinig perspectief biedt voor uitbetaling aan crediteuren, waaronder de boedel van
Plassania. Mr. Looyen verwacght dat dit boedelactief in verband met het te gelde
maken van activa en het innen van vorderingen nog wel substantieel zal toenemen. Mr.
Looyen is nog doende met het onderzoek naar de diverse activa en de
verkoopmogelijkheden daarvan, waarbij het voornamelijk gaat om vastgoed in het
buitenland. Voornamelijk het vastgoed in Spanje (met name de villa La Zagaleta te
Marbella) zou nog een substantiële opbrengst voor de boedel kunnen opleveren.
Daarbij is de vraag van belang in hoeverre een daarop gevestigd tweede recht van
hypotheek naar Spaans recht geldig is. Complicatie daarbij is dat de villa momenteel in
gebruik is bij een Russische persoon die huurrechten claimt ten aanzien van de villa. Mr.
Looyen heeft in onderzoek in hoeverre deze huurrechten geldig zijn dan wel of deze op
paulianeuze wijze tot stand zijn gekomen.
4.5.

Zoals in de eerdere verslagen is vermeld, is voorafgaand aan het faillissement van
Plassania een bedrag van ruim 2 miljoen euro uitbetaald aan de heer D. Loorbach.
In diens eerste verslag heeft mr. Looyen aangegeven dat een deel daarvan, van
afgerond € 1,5 miljoen, door de heer Loorbach is overgemaakt op de derdengelden
rekening van advocaat mr. Hammerstein te Amsterdam. Van dit bedrag is vervolgens
een deel van afgerond € 650.000,= doorbetaald aan crediteuren van Plassania, een
bedrag van € 283.000,= is betaald aan declaraties van mr. Hammerstein en een bedrag
van € 100.000,= is aan de heer D. Loorbach terugbetaald. Daarnaast zou het gaan om
overige betalingen van diverse kleinere bedragen. Een bedrag van afgerond
€ 500.000,= is echter bij de heer Loorbach achtergebleven.
In diens laatste hiervoor genoemde openbare verslag geeft mr. Looyen aan dat
hierover recentelijk aanvullende vragen zijn gesteld aan mr. Hammerstein en dat de
beantwoording daarvan nog niet beschikbaar is. De ontwikkelingen hierover dienen nog
te worden afgewacht.
Vordering op Paarlberg

4.6.

Zoals in de eerdere verslagen is vermeld, heeft Plassania een vordering van afgerond
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€ 1.000.000,= uit hoofde van een lening aan de heer Paarlberg/ Euromast B.V. Als
zekerheid voor de terugbetaling hiervan is een achtergesteld hypotheekrecht gevestigd
op de Euromast te Rotterdam. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode
wederom overleg gevoerd met de heer Paarlberg omtrent de afbetaling daarvan. Zoals
eerder aangegeven wordt de vordering niet betwist en de betaling daarvan is reeds
meerdere malen toegezegd, maar tot op heden nog niet uitgevoerd. De heer Paarlberg
heeft de uitbetaling afhankelijk gesteld van een voorgenomen verkoop van de
Euromast, aangezien andere middelen tot afbetaling niet beschikbaar zouden zijn. In dit
verkooptraject is echter een complicatie opgetreden, in verband met een lopende
arbitrageprocedure met de huurder en exploitant van de Euromast. Dit geschil zou
eerst moeten worden beslecht alvorens het verkooptraject zou kunnen worden
voortgezet, aldus de heer Paarlberg. In overleg met de rechter commissaris zal de
uitslag van deze procedure vooralsnog worden afgewacht. Naar verwachting zal in
deze procedure dit najaar een uitspraak volgen.
4.7.

Opbrengst:
De opbrengsten van de vorderingen vermeld in alinea’s 4.4 tot en met 4.6 zijn nog niet
bekend. De curator zal echter blijven trachten over deze vorderingen meer
duidelijkheid te verkrijgen en deze waar mogelijk te incasseren.
Werkzaamheden:
In het kader van het onderwerp debiteuren zijn in de afgelopen verslagperiode
wederom diverse werkzaamheden verricht, waaronder onderzoek, besprekingen,
telefoongesprekken, correspondentie met diverse debiteuren, het management van
Plassania, financieel adviseurs, pandhouder Heineken, de diverse exploitanten, mr.
Looyen voornoemd, de (advocaat van de) heer Paarlberg en met overige betrokkenen.

5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1.

Vordering van banken
Zoals is vermeld in het derde verslag heeft de FGH Bank na uitbetaling van de
opbrengst van de panden, waarop FGH een recht van eerste hypotheek had, een
restantvordering van € 1.692.778,47.
De Europese Horeca Financieringsmaatschappij N.V. heeft een vordering van
€ 7.417.983,45.
Inmiddels heeft de ABN AMRO Bank een vordering ingediend van € 8.145.000,=.

9 van 13

5.2.

Leasecontracten
Zie eerste verslag. Dit onderwerp is afgewikkeld.

5.3.

Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor en eerdere verslagen.

5.4.

Separatistenpositie
Zie hiervoor en eerdere verslagen.

5.5.

Boedelbijdrage
Zie hiervoor en eerdere verslagen.

5.6.

Eigendomsvoorbehoud
Zie vierde verslag. Dit onderwerp is afgewikkeld.

5.7.

Reclamerechten: zie vierde verslag, dit onderwerp is afgewikkeld.

5.8.

Retentierechten: zie vierde verslag, dit onderwerp is afgewikkeld.

5.9.

Faillissementsrekening/ depositorekening:
Het saldo op de depositorekening bij de ABN Amro Bank bedraagt thans
€ 4.068.246,84.
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt op dit moment € 1.312.990,98.
Het totale boedelactief bedraagt daarmee derhalve € 5.381.237,82.
Werkzaamheden: Correspondentie mee FGH en ABN Amro Bank.

6.

VOORTZETTEN/ DOORSTART:

Voortzetten: zie vierde verslag, dit onderwerp is afgewikkeld.
Doorstart: zie vierde verslag; dit onderwerp is afgewikkeld.
Werkzaamheden: geen
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7.

RECHTMATIGHEID
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet met behulp
van het externe onderzoeksbureau Nederpel De Block. Inmiddels is naar aanleiding van
het tot dusver verrichte onderzoek een tussentijdse rapportage verschenen, waarover
allereerst nader overleg dient plaats te vinden met de rechter commissaris en het
financiële management van Plassania om de vervolgstappen te bepalen. Tevens zal
hierover overleg dienen plaats te vinden met mr. Looyen voornoemd, met wie dit
rechtmatigheidsonderzoek deels in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De in het vorige
verslag genoemde dossiers van notaris Nielsen heeft de curator eveneens nog in
onderzoek.

7.1.

Boekhoudplicht: hangt samen met het bovenstaande en wordt nader onderzocht.

7.2.

Depot jaarrekeningen:
Zoals is vermeld in het eerste verslag, zijn de jaarrekeningen over 2006, 2007 en 2008
zijn blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel tijdig gedeponeerd.

7.3.

Goedkeurende verklaring(en) accountant:
De laatste jaarrekening waaraan een accountantsverklaring was gekoppeld, betrof de
jaarrekening van 2006. Daarna zijn geen accountantsverklaringen meer afgegeven.

7.4.

Stortingsverplichting(en) aandelen: wordt nader onderzocht

7.5.

Onbehoorlijk bestuur: wordt nader onderzocht.

7.6.

Paulianeus handelen : wordt nader onderzocht.
Zie derde verslag ten aanzien van het hypotheekrecht ten behoeve van wijlen de heer
Kooistra op de diverse panden van Plassania en ten aanzien van het hypotheekrecht op
het motorjacht ten behoeve van de heer D. Loorbach. Deze kwesties zijn inmiddels
afgewikkeld.
Werkzaamheden
Onderzoek, correspondentie en overleg met het management van Plassania, mr.
Looyen en onderzoeksbureau Nederpel De Block.
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8.

CREDITEUREN

8.1.

Boedelvorderingen

Plassania
In de afgelopen verslagperiode zijn alle tot dusver ingediende boedelvorderingen
voldaan voor een totaalbedrag van € 672.648,88. Verwezen wordt naar het
bijgevoegde financieel verslag waarin deze uitbetaling staat opgenomen.
Hieronder vallen vorderingen van het UWV in verband met het opzeggen van de
arbeidsovereenkomsten, de huurverplichtingen over de boedelperiode in verband met
het bepaalde in artikel 39 van de Faillissementswet alsmede de overige
faillissementskosten, waaronder die in het verband met het veiligstellen van de
administratie, taxatiekosten, externe advieskosten en het salaris van de
bewindvoerder/curator.
8.2.

Preferente vorderingen van de fiscus:
Tot op heden zijn ten aanzien van Plassania door de belastingdienst preferente
vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 3.179.779,=. De lijst van voorlopig
erkende preferente crediteuren wordt bijgevoegd als (bijlage 4a). De vorderingen van
de fiscus dienen nog nader te worden onderzocht. Ten aanzien van VHN is door de
belastingdienst een vordering ingediend van € 419,= (bijlage 4b). Ten aanzien van de
vennootschappen HBS, JMD en Horeko zijn tot dusver geen preferente vorderingen van
de belastingdienst bekend.

8.3.

Preferente vorderingen van het UWV:
Ten aanzien van Plassania is tot op heden een preferente vordering ingediend door het
UWV van € 13.426,37. Ten aanzien van de vennootschappen HBS, JMD, Horeko en VHN
zijn geen preferente vorderingen van het UWV aan de orde.

8.4.

Andere preferente vorderingen
Ten aanzien van Plassania is een preferente vordering aan Waterschapsbelasting
ingediend van € 2.854,44. Tevens is er een vordering ingediend van een oud
werknemer terzake pensioenschade voor een bedrag van € 56.292,31. Ten aanzien van
HBS is een preferente vordering aan Waterschapsbelasting ingediend van € 16.846,15
(bijlage 4c). Ten aanzien van JMD, Horeko en VHN zijn verder geen preferente
vorderingen bekend.

8.5.

Concurrente crediteuren:
Ten aanzien van Plassania hebben inmiddels 100 crediteuren een concurrente
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vordering ingediend voor een totaalbedrag van € 119.406.496,87. De lijst van voorlopig
erkende concurrente crediteuren wordt bij dit verslag gevoegd als bijlage 5a. Naar
verwachting zal een aantal crediteuren hun vorderingen nog moeten indienen. Zoals is
vermeld in het eerste verslag, wordt vooralsnog rekening gehouden met een totale
schuldenlast van € 150 miljoen.
Ten aanzien van VHN hebben tot dusver 6 crediteuren een concurrente vordering
ingediend voor een totaalbedrag van € 158.013,47. De lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren wordt bij dit verslag gevoegd als bijlage 5b.
Ten aanzien van HBS hebben tot dusver 4 crediteuren een concurrente vordering
ingediend voor een totaalbedrag van € 11.881,41. De lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren wordt bij dit verslag gevoegd als bijlage 5c.
Ten aanzien van JMD en Horeko zijn tot dusver nog geen concurrente vorderingen
ingediend.
8.6.

Verwachte wijze van afhandeling:
Hoe het faillissement wordt afgewikkeld is op dit moment nog niet bekend.
Werkzaamheden
Diverse werkzaamheden, waaronder algemeen onderzoek ten aanzien van de
crediteuren, besprekingen, telefoongesprekken en correspondentie met diverse
crediteuren.

9.

PROCEDURES
Zoals in het derde verslag is aangegeven, zijn alle lopende procedures inmiddels
geschorst dan wel afgewikkeld. Er is momenteel nog een lopende procedure bij het
gerechtshof te Arnhem.
Procedure Gerechtshof Arnhem
Zie vierde verslag. Deze procedure is inmiddels aangehouden tot 24 juli 2012. Met de
wederpartij vinden momenteel schikkingsonderhandelingen plaats.
Werkzaamheden
Correspondentie en overleg met de advocaat van de wederpartij en met het
Gerechtshof te Arnhem ten aanzien van de hiervoor genoemde nog lopende procedure.
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10.

OVERIG

10.1.

Termijn afwikkeling faillissement: nog niet bekend.

10.2.

Plan van aanpak

10.3.

-

Verkoop woning (alinea 3)

-

Onderzoek inning debiteuren (alinea 4)

-

Nader overleg met vereffenaar nalatenschap Kooistra (alinea 4)

-

Nader onderzoek rechtmatigheid en vervolg financieel onderzoek (alinea 7)

-

Nadere inventarisatie crediteuren (alinea 8)

-

Afwikkeling procedure (alinea 9)

Indiening volgend verslag
Het zevende verslag volgt op 16 januari 2013.
Werkzaamheden:
Diverse correspondentie aangaande algemene onderwerpen, waaronder opslag
administratie, contacten met pers, correspondentie en besprekingen met RC, opstellen
verslagen, financiële verslagen en bijkomende werkzaamheden.
Amsterdam, 13 juli 2012

S.D.W. Gratama
curator
Overzicht bijlagen
Bijlage 1: overzicht uren
Bijlage 2: afschrift faillissementsrekening waaruit saldo blijkt (2A en 2B)
Bijlage 3: lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren (3A en 3B)
Bijlage 4: lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren (4A, 4B en 4C)
Bijlage 5: tussentijds financieel verslag

