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Algemene gegevens
Naam onderneming
FSG Academy B.V.
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Gegevens onderneming
FSG Academy B.V. is gevestigd aan de Laan van W estenenk 4 te (7336 AZ)
Apeldoorn en is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder KvKnummer: 60316144.
Aan FSG Academy B.V. is op 11 juli 2018 voorlopige surseance van betaling
verleend. Op 17 juli 2018 is de voorlopige surseance van betaling van FSG
Academy B.V. ingetrokken en is het faillissement van FSG Academy B.V.
uitgesproken.

Activiteiten onderneming

22-08-2018
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Activiteiten onderneming
FSG Academy is op 24 maart 2014 opgericht. FSG Academy B.V. huisvest
(internationale) studenten die in samenspraak met FSG Academy B.V. een
opleiding volgen in en om Apeldoorn en dit w ensen te combineren met de
ontw ikkeling van hun (top)sportcarrière. Voor w at betreft het educatieve
gedeelte geldt dat er allerlei samenw erkingen gesloten zijn met
onderw ijsinstellingen. FSG Academy B.V. biedt de betreffende (top)sporters
sportprogramma’s aan, w aarmee deze personen zich nader kunnen
ontw ikkelen. Bij het aanbieden van deze programma’s maakt FSG Academy B.V.
gebruik van eigen w erknemers, maar ook van personen die zij inhuurt. Deze
programma’s w orden zow el aangeboden aan de internationale studenten die
gehuisvest w orden op de campus (en een huurovereenkomst hebben gesloten
met FSG Academy B.V.), als aan sporters uit de regio.

22-08-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

20162017

€ 260.923,00

€ -394.789,00

€ 387.092,00

20172018

€ 820.186,00

€ -540.333,00

€ 1.097.403,00

Toelichting financiële gegevens
Over het jaar 2016/2017 is er een jaarrekening gepubliceerd. De jaarrekening
2016/2017 heeft een verlengd boekjaar en loopt van 1 januari 2016 tot met 30
juni 2017.

22-08-2018
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Over het jaar 2017/2018 is er geen jaarrekening gepubliceerd. W el zijn er
conceptcijfers.

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

Boedelsaldo

22-08-2018
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Boedelsaldo
€ 76.561,61

22-08-2018
1

€ 92.550,88

21-12-2018
2

€ 104.975,30

26-03-2019
3

€ 104.985,82

16-07-2019
4

€ 107.616,23

04-11-2019
5

€ 107.623,93

04-02-2020
6

€ 107.504,43

03-08-2020
7

€ 108.380,71

17-02-2021
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-7-2018

22-08-2018
1

t/m
22-8-2018
van
23-8-2018

21-12-2018
2

t/m
21-12-2018
van
26-3-2019

16-07-2019
4

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

04-11-2019
5

t/m
11-10-2019
van
14-10-2019

04-02-2020
6

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

03-08-2020
7

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020
t/m
15-2-2021

Bestede uren

17-02-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

166 uur 18 min

2

156 uur 24 min

3

33 uur 18 min

4

49 uur 30 min

5

50 uur 24 min

6

67 uur 0 min

7

28 uur 36 min

8

15 uur 24 min

totaal

566 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 11 juli 2018 tot en met 10
augustus 2018.

22-08-2018
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Bestede uren surseance van betaling: 57,9 uren (11 juli 2018 tot en met 16 juli
2018).
bestede uren faillissement: 108,4 uren.
Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 22 december 2018 t/m
25 maart 2019.

26-03-2019
3

4. Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 26 maart 2019 t/m 9
juli 2019.

16-07-2019
4

5. Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 17 juli 2019 t/m 11
oktober 2019.

04-11-2019
5

6. Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 14 oktober 2019 tot en
met 31 januari 2020.

04-02-2020
6

7. Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 1 februari 2020 t/m 31
juli 2020.

03-08-2020
7

8. Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 1 augustus 2020 tot
en met 15 februari 2021.

17-02-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van FSG Academy B.V. is Aspé Holding B.V.
De bestuurders van Aspé Holding B.V. zijn Nummer 13 B.V. en Marast B.V.,
w aarvan de heer D. Peek respectievelijk M.T.J. van As bestuurders zijn. De
aandelen in Aspé Holding B.V. w orden gehouden door Nummer 13 B.V., Marast
B.V. en Foodies+2 B.V. Van deze laatste vennootschap is de heer R.V.B. de W it
enig bestuurder en aandeelhouder. De heer De W it w as tot en met 1 juli 2018
tevens bestuurder van Aspé Holding B.V.

22-08-2018
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1.2 Lopende procedures
Er w as sprake van een procedure met een leverancier van FSG Academy B.V.
Deze procedure is inmiddels, nu sprake is van faillissement, doorgehaald.

22-08-2018
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringsmaatschappij(en) in kennis gesteld van het
faillissement. Verder heeft de curator de benodigde verzekeringen
gecontinueerd in verband met het voortzetten van de activiteiten in
faillissement.

22-08-2018
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1.4 Huur
De curator heeft de huurovereenkomst van het pand aan de Laan van
W estenenk 4 te Apeldoorn op 19 juli 2018 opgezegd na daartoe toestemming
te hebben verkregen van de rechter-commissaris.

22-08-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Op 11 juli 2018 heeft de Rechtbank Gelderland (voorlopige) surseance van
betaling verleend aan FSG Academy B.V. Als reden voor het aanvragen van de
(voorlopige) surseance van betaling w erd gesteld dat er een aantal
subsidieverleningen niet doorgingen alsmede dat de opbrengsten (mede gelet
op de zomerperiode w aarin veel studenten huisw aarts keren) tegenvielen.
Op 17 juli 2018 is de (voorlopige) surseance van betaling ingetrokken en is het
faillissement van FSG Academy B.V. uitgesproken. FSG Academy B.V. verkeerde
in ernstige liquiditeitsproblemen en kon niet meer aan haar lopende
betalingsverplichtingen voldoen, mede doordat de bankrekeningen w aren
geblokkeerd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement

22-08-2018
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Personeelsleden
15

22-08-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
29

22-08-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-8-2018

29

totaal

29

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft vlak na het faillissement het personeel geïnformeerd over het
faillissement van FSG Academy B.V. en de gevolgen daarvan. Er bestond
onduidelijkheid over de omvang van het personeelsbestand ten tijde van het
uitspreken van het faillissement omdat personen van w ie de
arbeidsovereenkomst af w as gelopen ook nadien w erkzaamheden hadden
verricht en vanw ege het feit dat er met een aantal w erknemers
sollicitatiegesprekken w aren gevoerd op basis w aarvan toezeggingen zijn
gedaan.

22-08-2018
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Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de w erknemers
het ontslag vervolgens aangezegd. De curator heeft er daarbij voor gekozen
om niet alleen de personeelsleden w aarvan de bestuurder heeft aangegeven
dat zij op datum faillissement in dienst w aren bij FSG Academy B.V. een
ontslagbrief te sturen. De curator heeft ook aan de andere personeelsleden
een brief gestuurd en de arbeidsovereenkomst (indien zou blijken dat die niet
reeds op datum faillissement geëindigd w as) opgezegd.
Het UW V heeft vervolgens een bijeenkomst bij FSG Academy B.V. gepland met
het personeel in verband met de loongarantieregeling. De curator heeft
diverse keren contact gehad met het UW V, diverse w erknemers en heeft
onderzoek verricht naar de status van de arbeidsovereenkomsten.
De curator heeft veelvuldig contact gehad met een w erknemer, w elke
aanspraak meende te maken op vergoeding voor haar gew erkte uren in juli en
augustus 2018, terw ijl deze w erknemer niet is ingeschakeld door de curator en
de curator daarvan ook niet op de hoogte w as.
Na overleg met de bestuurder en een oud-w erknemer en na bestudering van
de urenstaat van de desbetreffende w erknemer is gebleken dat er inderdaad
w erkzaamheden zijn verricht door deze w erknemer in de periode vanaf 12 juli
2018 (datum surseance). Vervolgens is met het UW V besloten dat de gew erkte
uren in de maand juli 2018 w orden uitbetaald, aangezien de w erkzaamheden
van de w erknemer tot een opbrengst voor de boedel hebben geleid.

21-12-2018
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Een aantal personeelsleden hebben gevraagd om hun maandelijkse
salarisstroken van 2018. De curator heeft deze aan hen verstrekt.

26-03-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsinventaris

€ 17.000,00

totaal

€ 17.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
FSG Academy B.V. is eigenaar van diverse bedrijfsmiddelen. Het betrof met
name inrichting van de studentenkamers en een tw eetal voertuigen.

22-08-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De boedel zal de ontvangen verkoopopbrengst van de bodemzaken op grond
van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw reserveren in verband met het voorrecht
van de fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 van de Invorderingsw et.

22-08-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en doorverkocht aan de
doorstartende partij. Zie verder onder doorstart.

22-08-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er zijn diverse opbrengsten gerealiseerd vanw ege gefactureerd onderhanden
w erk. De curator heeft een overzicht gemaakt van deze, onder de doorstarter,
de bank en de boedel, te verdelen opbrengsten. Zie verder onder 4.2.
Daarnaast heeft de curator meegew erkt aan het overschrijven van de
voertuigen van FSG Academy B.V. op naam van de doorstartende partij.

3.8 Andere activa

21-12-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

immateriele activa

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
FSG Academy B.V. is eigenaar van diverse immateriële activa (w aaronder
contracten met derden, de gevoerde handelsnaam, het klantenbestand, de
know -how , de administratie en de goodw ill etc.).

22-08-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder doorstart.

22-08-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 78.000,00
totaal

€ 78.000,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren bestaan voornamelijk uit huurders van de kamers. Daarnaast
heeft FSG Academy B.V. een substantiële vordering op een
groepsmaatschappij. De precieze totale omvang van de debiteuren is op dit
moment onduidelijk vanw ege het feit dat er nog aanpassingen dienen plaats
te vinden maar bedraagt ongeveer € 78.000,-

22-08-2018
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Met de pandhouder is overeengekomen dat de boedel een boedelbijdrage
ontvangt van tien procent exclusief BTW over de na datum faillissement
ontvangen (en aan de pandhouder verpande) bedragen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft meerdere malen contact gehad met de bestuurder om een upto-date debiteurenlijst te verkrijgen. De meeste debiteuren zijn studenten, die
gebruik hebben gemaakt van een kamer, de sportfaciliteiten en/of de catering.
Van deze studenten zijn vaak geen adresgegevens bekend, enkel een emailadres, daarnaast verblijven sommige studenten momenteel nog bij FSG
Academy B.V. of gaan zij dat in de nabije toekomst w eer doen. Met de
doorstartende partij zijn afspraken gemaakt omtrent de inning van de
vorderingen op laatstgenoemde studenten.
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Naar aanleiding van de bestudering van de aan de curator beschikbare
debiteurenadministratie zijn er diverse vragen ontstaan bij de curator over de
juistheid van een aantal vorderingen. Deze vragen zijn bij de bestuurder
neergelegd en door de bestuurder beantw oord. Vervolgens heeft de curator
de debiteuren van FSG Academy B.V. aangeschreven, voor zover de
contactgegevens van deze debiteuren bekend w aren. Van een aantal
debiteuren zijn de contactgegevens niet bekend.
Er is veelvuldig contact gew eest met een aantal debiteuren, die naar
aanleiding van de aanschrijvingen aangaven geen schuld meer te hebben aan
FSG Academy B.V. w egens gemaakte afspraken, niet geleverde prestaties of
door een beroep op verrekening. Dit heeft de curator geverifieerd bij de (oud)bestuurder(s) en de curator heeft de positie van de desbetreffende
debiteuren jegens FSG Academy B.V. beoordeeld aan de hand van de
beschikbare administratie. In veel gevallen bleek inderdaad dat FSG Academy
B.V. geen vorderingen meer had op deze debiteuren.
De curator is momenteel nog in overleg met een grotere debiteur van FSG
Academy B.V. over de (volgens de administratie van FSG Academy B.V.)
openstaande vordering. Het gaat om een bedrag van € 56.552,40.
Nadat diverse debiteurenbetalingen op de rekening van FSG Academy B.V. zijn
ontvangen, heeft de curator een overzicht aan de bank gestuurd met een (upto-date) debiteurenoverzicht en een overzicht van de te verdelen ontvangsten.
In totaal is er een bedrag van € 11.524,50 aan debiteuren geïnd.
In overleg met de curator heeft FSG Academy B.V. ook over de maand juli 2018
de huur aan de diverse huurders gefactureerd. Daarbij geldt dat de
huuropbrengst die ziet op de periode tot en met 10 juli 2018 afgedragen dient
te w orden aan de Rabobank. De opbrengst over de periode 11 tot en met 31
juli 2018 is bestemd voor de boedel en de ontvangsten die zien op de periode
na 1 augustus 2018 zijn bestemd voor de doorstartende partij. Op basis van
de voorlopige afrekening ontvangt de boedel een bedrag van € 7.775,67. De
curator verw acht de komende verslagperiode tot de financiële afw ikkeling over
te kunnen gaan.
Daarnaast verricht de curator onderzoek naar een vordering op een derde die
op basis van de administratie van FSG Academy B.V. is afgeboekt w egens
oninbaarheid. De curator heeft aan het bestuur van FSG Academy B.V. een
toelichting gevraagd.

21-12-2018
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De bank en de boedel hebben overeenstemming bereikt over financiële
afw ikkeling van de bovengenoemde huurbetalingen. De bank heeft op verzoek
van de curator een bedrag van € 7.775,67 voldaan op de boedelrekening aan
huurbetalingen die aan de boedel toekomen. Daarnaast heeft de bank de
boedelbijdrage voor w at betreft de inning van de debiteuren voldaan, dit is
een bedrag van € 1.473,03. In navolging daarop is er nog contact gew eest
met de doorstartende partij.

26-03-2019
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5. De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gehad met de
groepsmaatschappij, w aarop volgens de administratie van FSG Academy B.V.
nog een aanzienlijke vordering bestaat. De curator zal naar aanleiding daarvan
binnenkort met de bank in overleg treden, omdat de betreffende vordering is
verpand.

04-11-2019
5

8. De curator acht de betreffende vorderingen oninbaar. Niet alleen w ordt de
vordering betw ist, maar de rechtspersoon w ordt / is tevens ontbonden
w egens gebrek aan baten.

17-02-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 287.463,12

22-08-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
De coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: 'de Rabobank') heeft een vordering in
het faillissement ingediend van € 287.463,12

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van het faillissement w aren er geen lopende leasecontracten meer

22-08-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een eerste pandrecht verkregen op:
- inventaris;
- voorraden;
- transportmiddelen;
- vorderingen.

22-08-2018
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Daarnaast zijn er diverse partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering
van de Rabobank en hebben zich diverse personen borg gesteld voor de
vordering van de Rabobank.

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank is separatist.

22-08-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse partijen die aanspraak hebben gemaakt op eigendomsrechten.

22-08-2018
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

22-08-2018
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

22-08-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de Rabobank is overeengekomen dat de boedel een boedelbijdrage
ontvangt van tien procent exclusief BTW over de na datum faillissement
ontvangen (en aan de pandhouder verpande) bedragen. Tevens ontvangt de
boedel een boedelbijdrage van tien procent exclusief BTW van de opbrengst
van de aan de Rabobank verpande zaken voor zover deze niet onder het
bodem(voor)recht van de fiscus vallen.

22-08-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de financierings- en zekerheidsstukken bestudeerd en tijdens
de surseance van betaling en het faillissement veelvuldig contact gehad met
de Rabobank onder meer over de vraag w elke partij w elke rechten kon doen
gelden op de (te) ontvangen huuropbrengsten.

22-08-2018
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Ook heeft de curator contact gehad met crediteuren die een beroep hebben
gedaan op eigendomsrechten.
De curator heeft veelvuldig contact gehad met de Rabobank over de inning van
de debiteuren en de verdeling van de (te ontvangen) huuropbrengsten die
betrekking hebben op de maand juli 2018. In de navolgende verslagperiode
zal de definitieve afrekening van de binnengekomen betalingen plaatsvinden.
Zie verder onder 4.2.

21-12-2018
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De definitieve afrekening van de huurbetalingen heeft plaatsgevonden. Zie
verder onder 4.2.

26-03-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van FSG Academy B.V. zijn tijdens de surseance van betaling en
tijdens het faillissement tot en met 31 juli 2018 voortgezet.

22-08-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
In het volgende verslag zal hierop nader w orden ingegaan.

22-08-2018
1

8. Het voortzetten van de activiteiten tijdens de surseance van betaling en
tijdens het faillissement tot en met 31 juli 2018 heeft geleid tot een
(huur)opbrengst van € 7.775,-. Dit bedrag is door de bank overgemaakt op
de boedelrekening.

17-02-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Tijdens de periode tussen de (voorlopige) surseance van betaling en het
uiteindelijke faillissement heeft de curator met de betrokken bestuurder
gesprekken gevoerd, al dan niet met andere betrokken personen, over
voortzetting van de onderneming. Daarbij zijn de lopende activiteiten - indien
mogelijk - voortgezet. Deze activiteiten bestonden voornamelijk uit het
continueren van de bestaande huurovereenkomsten en de daaraan gelieerde
w erkzaamheden.

22-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft op 6 augustus 2018 een doorstart gerealiseerd, w aarbij de
curator de onderneming van FSG Academy B.V. heeft verkocht aan Youngster
B.V.

22-08-2018
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6.5 Verantwoording
Gelet op het feit dat meerdere partijen interesse toonden in een mogelijke
doorstart heeft de curator (na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst) een bidbook verstrekt aan de geïnteresseerde
partijen en een biedingsproces uitgeschreven op basis w aarvan met Youngster
B.V. overeenstemming is bereikt over een doorstart. Daarbij is onder meer
overeengekomen dat de doorstartende partij aan 12 personen een
arbeidsovereenkomst zal aanbieden.

22-08-2018
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6.6 Opbrengst
€ 62.000,00

22-08-2018
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Toelichting
De koopsom valt uiteen in de volgende onderdelen:
1. inventaris € 25.740,2. immateriële activa (inclusief contracten) € 15.000,3. boedelbijdrage € 21.260,-

6.7 Boedelbijdrage
€ 21.260,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

22-08-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is diverse keren op locatie aanw ezig gew eest om zich een beeld te
kunnen vormen van de onderneming en de daartoe behorende activa. Ook
heeft de curator de activa laten taxeren. Meerderde partijen hebben de curator
laten w eten interesse te hebben in een doorstart van FSG Academy B.V.
Daarnaast heeft de curator ook zelf een aantal partijen benaderd of zij
mogelijk interesse hadden in een overname.

22-08-2018
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In het kader van de doorstart heeft de curator een bidbook opgesteld w aarin
allerlei vertrouw elijke documenten zijn opgenomen die voor geïnteresseerde
partijen van belang zijn om een bod uit te brengen. De curator heeft diverse
keren contact gehad met partijen die aangaven interesse te hebben in een
doorstart c.q. overname van de activa. Uiteindelijk geeft de curator, nadat de
geïnteresseerde partijen een geheimhoudingsovereenkomst hadden
ondertekend, hen het bidbook doen toekomen. In de biedingsbrief heeft de
curator uiteengezet w elke activa hij te koop aanbood en onder w elke
voorw aarden hij bereid w as om de overeenkomst te sluiten. De curator heeft
diverse keren (telefonisch) contact gehad met de geïnteresseerde partijen.
De curator heeft met Youngster B.V. overeenstemming bereikt over een
doorstart. Na toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een
doorstart gerealiseerd en daartoe een overeenkomst opgesteld. Nadien heeft
de curator veelvuldig contact gehad met de doorstartende partij in het kader
van de afw ikkeling van de doorstart.
Er is diverse keren contact gew eest met de doorstartende partij over
verschillende zaken, w aaronder de verzekeringen, overschrijving van
verschillende activa en betalingen die zijn verricht aan FSG Academy B.V.

21-12-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

22-08-2018
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8. Voor zover de curator kan overzien is voldaan aan de boekhoudplicht.

17-02-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

22-08-2018
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8. De jaarrekening over het jaar 2015 is gedeponeerd op 7 december 2016.
De jaarrekening over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 is
gedeponeerd op 30 mei 2018.

17-02-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk W etboek) is de
vennootschap niet controleplichtig, om w elke reden geen accountantscontrole
heeft plaatsgevonden.

22-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

22-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

22-08-2018
1

17-02-2021
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Toelichting
8. De curator is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
8. De curator is niet gebleken van paulianeuze rechtshandelingen.

22-08-2018
1

17-02-2021
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft in de onderliggende verslagperiode aan de hand van de
bestudering van de grootboeken van FSG Academy B.V. en andere ter
beschikking gestelde administratie, zoals facturen en bankafschriften en emails onderzoek verricht naar de administratie. De curator zal trachten om het
onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten in de volgende verslagperiode af
te w ikkelen.

21-12-2018
2

De curator verw acht de komende verslagperiode het onderzoek naar de
rechtmatigheidsaspecten af te ronden.

26-03-2019
3

4. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht
naar de rechtmatigheidsaspecten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een
aantal vragen die de curator op korte termijn zal voorleggen aan het bestuur
van failliet.

16-07-2019
4

5. De curator heeft met een van de bestuurders van FSG Academy B.V.
gesproken. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal aanvullende vragen
ontstaan bij de curator, die hij binnenkort zal voorleggen aan de overige
bestuurders van FSG Academy B.V.

04-11-2019
5

6. De curator heeft de bestuurders van FSG Academy B.V. vragen gesteld
omtrent diverse aangelegenheden, w aaronder de financiële cijfers en de (w ijze
van) exploitatie. Naar verw achting zullen de bestuurders de aankomende
verslagperiode antw oorden geven op de vragen van de curator.

04-02-2020
6

Verder heeft de curator ook de (oud-)bestuurders van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid High Performance Center Royal Eagles
aangeschreven. Deze vereniging w as nauw verbonden aan FSG Academy B.V.
Uit de administratie van FSG Academy B.V. blijkt dat FSG Academy B.V. een
vordering heeft van € 21.525,26 op High Performance Center Royal Eagles. De
curator heeft High Performance Center Royal Eagles althans haar bestuur
verzocht het betreffende bedrag aan de boedel te voldoen.
7. De bestuurders hebben de vragen van de curator beantw oord. Naar
aanleiding daarvan zijn bij de curator een aantal aanvullende vragen ontstaan.
Deze vragen heeft de curator voorgelegd aan de bestuurders. De curator is
nog in afw achting van de beantw oording van de betreffende vragen. De
curator heeft de bestuurders een reminder gestuurd.

03-08-2020
7

De curator en (de (oud-)bestuurders van) High Performance Center Royal
Eagles hebben in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd over de
vordering op High Performance Center Royal Eagles. De curator blijft zich op
het standpunt stellen dat FSG Academy B.V. een vordering heeft van tenminste
€ 21.525,26. Derhalve heeft de curator High Performance Center Royal Eagles
nogmaals aangesproken om tot betaling over te gaan. De curator is nog in
afw achting van een reactie.
8. De curator heeft de antw oorden van de bestuurders bestudeerd en komt
tot de conclusie dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

17-02-2021
8

Gelet op het feit dat (i) High Performance Center Royal Eagles de vordering
heeft betw ist, (ii) de vordering verpand is aan de financier en (iii) High
Performance Center Royal Eagles w egens gebrek aan baten is ontbonden
acht de curator het niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren van
FSG Academy B.V. om nadere rechtsmaatregelen te treffen. De curator
beschouw t dit punt als afgedaan.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De curator verw acht in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te
kunnen geven omtrent de omvang van de boedelschulden.
€ 33.181,47

22-08-2018
1

16-07-2019
4

Toelichting
Dit betreft de ingediende boedelvordering van het UW V.
€ 46.181,47

04-02-2020
6

€ 46.239,47

03-08-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.306,00

22-08-2018
1

€ 26.837,00

21-12-2018
2

€ 27.653,00

16-07-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 22.119,79

22-08-2018
1

16-07-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

22-08-2018
1

26

21-12-2018
2

30

26-03-2019
3

32

16-07-2019
4

33

04-11-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 664.433,82

22-08-2018
1

€ 702.626,28

21-12-2018
2

€ 711.878,88

26-03-2019
3

€ 533.568,06

16-07-2019
4

€ 533.905,06

04-11-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-08-2018
1

8. De curator zal op korte termijn de rechtbank verzoeken over te gaan tot
afw ikkeling volgens artikel 16 Fw (opheffing).

17-02-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de ingediende vorderingen
beoordeeld en geplaatst op de crediteurenlijst. Daarnaast heeft de curator
diverse keren contact gehad met een aantal crediteuren.

22-08-2018
1

Diverse crediteuren hebben hun vorderingen in de onderliggende
verslagperiode alsnog bij FSG Academy B.V. ingediend. De curator heeft deze
vorderingen beoordeeld en geplaatst op de crediteurenlijst.
Daarnaast hebben diverse huurders van FSG Academy B.V. een vordering
ingediend in verband met borgbetalingen of vooruitbetaalde huur voorafgaand
aan het faillissement van FSG Academy B.V. De curator heeft veelvuldig contact
gehad met deze huurders en de vorderingen geplaatst op de (concurrente)
crediteurenlijst.
Daarnaast is er een partij die zich heeft gemeld naar aanleiding van een
(onverschuldigde) betaling op de rekening van FSG Academy B.V. na datum
faillissement. Naar aanleiding van deze betaling is er contact gew eest met de
partij die de betaling heeft verricht, de doorstartende partij en de bestuurder.
De (advocaat van de) partij die de betaling heeft verricht, heeft de curator
verzocht om het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terug te storten. De
curator heeft een nader onderzoek ingesteld naar deze (onverschuldigde)
betaling en zich (vooralsnog) op het standpunt gesteld dat er sprake is van
een concurrente boedelschuld.

21-12-2018
2

De curator en de (advocaat van de) partij die de (onverschuldigde) betaling
heeft verricht hebben in de onderliggende verslagperiode verder
gecorrespondeerd over de juridische status van de betaling.

26-03-2019
3

4. De partij die de onverschuldigde betaling heeft verricht, heeft de rechtercommissaris verzocht om te bemiddelen in de kw estie met de curator. Naar
aanleiding daarvan heeft de curator nogmaals zijn standpunt – de
onverschuldigde betaling leidt tot een concurrente boedelschuld aan de
betalende partij – uiteengezet. De rechter-commissaris heeft daaropvolgend
laten w eten dat hij de visie van de curator onderschrijft. Voor w at betreft de
curator is daarmee de discussie afgerond.

16-07-2019
4

5. De partij die de onverschuldigde betaling heeft verricht heeft de curator
gedagvaard (zie verder onder 9).

04-11-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
5. W ittenborg University B.V.

04-11-2019
5

9.2 Aard procedures
5. W ittenborg University B.V. is de partij die de onverschuldigde betaling heeft
verricht (zie onder 8.8). Zij stelt zich op het standpunt dat de door haar
verrichte betaling van € 13.000,00 onverschuldigd is betaald en dat daarbij
sprake is van een onmiskenbare vergissing, w aardoor de betaling leidt tot een
'superpreferente' boedelvordering op de boedel van FSG Academy B.V.
Daarnaast stelt zij zich op het standpunt dat de curator in privé onrechtmatig
gehandeld heeft door het betreffende bedrag niet per ommegaande over te
maken aan W ittenborg University B.V.

04-11-2019
5

9.3 Stand procedures
5. De curator heeft zijn conclusie van antw oord ingediend op 23 september
2019. De kantonrechter heeft bepaald dat er een comparitie van partijen w ordt
gehouden. Deze dient op 28 november 2019.

04-11-2019
5

6. Op 28 november 2019 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden.
Vervolgens heeft de kantonrechter op 15 januari 2020 vonnis gew ezen,
w aarbij de vorderingen van W ittenborg University B.V. zijn afgew ezen. Het
gevolg daarvan is dat de vordering van W ittenborg University B.V. op grond
daarvan geen ‘superpreferente’ status heeft gekregen, maar als een
concurrente boedelvordering heeft te gelden. De curator heeft de vordering
van W ittenborg University B.V. ook als zodanig op de lijst van crediteuren
geplaatst.

04-02-2020
6

W ittenborg University B.V. is in de kosten van het geding veroordeeld. Nadat
de curator W ittenborg University B.V. heeft aangeschreven met het verzoek
deze kosten aan de boedel te voldoen, heeft W ittenborg University B.V. zich op
verrekening beroepen.

9.4 Werkzaamheden procedures
5. De curator heeft de dagvaarding van W ittenborg University B.V bestudeerd
en vervolgens zijn conclusie van antw oord opgemaakt en ingediend.

04-11-2019
5

6. De curator heeft de comparitie van partijen voorbereid en bijgew oond.

04-02-2020
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

De curator verw acht de komende verslagperiode de doorstart volledig af te
ronden. Tevens dient de komende verslagperiode de eindafrekening plaats te
vinden met de Rabobank en de doorstartende partij ten aanzien van de
ontvangen huurbedragen. Daarbij geldt dat de ontvangen huurbedragen die
betrekking hebben op de periode tussen 11 juli 2018 en 31 juli 2018 de boedel
toekomen.

22-08-2018
1

Verder zal de curator starten met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.
De curator is voornemens om in de komende verslagperiode zijn onderzoek
naar rechtmatigheden af te ronden. Daarnaast zal de curator overgaan tot de
eindafrekening met de Rabobank en de doorstartende partij voor w at betreft
de huurbetalingen, w elke (gedeeltelijk) zien op de periode van juli en/of
augustus 2018 in de aankomende verslagperiode.

21-12-2018
2

De curator is voornemens om in de komende verslagperiode zijn onderzoek
naar rechtmatigheden af te ronden. Daarnaast zal de curator afw achten hoe
de discussie met de betalende partij (zie onder 8.8) zich verder zal gaan
ontw ikkelen.

26-03-2019
3

4. De curator zal het bestuur een aantal vragen stellen in verband met zijn
rechtmatigheidsonderzoek en de reactie van het bestuur afw achten.

16-07-2019
4

5. De curator zal de uitkomst van de procedure afw achten. Daarnaast zal hij
het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

04-11-2019
5

6. De curator zal de reacties op zijn vragen aan de bestuurders in het kader
van het rechtmatigheidsonderzoek afw achten. Verder zal de curator de reactie
van (de bestuurders van) Royal Eagles afw achten.

04-02-2020
6

7. De curator zal de reacties op zijn aanvullende vragen aan de bestuurders in
het kader van het rechtmatigheidsonderzoek afw achten. Ook zal de curator de
reactie van (de bestuurders van) High Performance Center Royal Eagles
afw achten.

03-08-2020
7

8. De bank heeft inmiddels een aanvullend bedrag van € 876,28 overgemaakt
op de boedelrekening. De betalingen zijn verw erkt in het financieel
eindverslag. Dit punt is hiermee afgehandeld zodat er zal w orden
overgegaan tot afw ikkeling van het faillissement.

17-02-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-08-2018
1

8. De curator zal op korte termijn de rechtbank verzoeken over te gaan tot
afw ikkeling volgens artikel 16 Fw (opheffing). Dit betreft het eindverslag.

17-02-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft het faillissementsverslag opgemaakt. Daarnaast heeft de
curator contact gehad met een oud-huurder en de doorstartende partij
omtrent verschillende aangelegenheden.

26-03-2019
3

4. De curator heeft het faillissementsverslag opgesteld. Verder heeft de curator
opnieuw contact gehad met de doorstartende partij over een aantal
betalingen op de betaalrekening van failliet.

16-07-2019
4

5. De curator heeft zich met diverse overige w erkzaamheden bezig gehouden,
w aaronder het opstellen van het openbaar verslag

04-11-2019
5

8. De curator heeft diverse w erkzaamheden verricht in verband met het
afw ikkelen van het faillissement.

17-02-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

