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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Straatvoetbal Bond Nederland

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
Stichting Straatvoetbal Bond Nederland (SVBN), statutair gevestigd te
Amsterdam, kantoorhoudende te (1043 AH) Amsterdam aan de Rhônew eg 38.
De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 34284929.

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister
als volgt: "Het bevorderen van het straatvoetbal in Nederland, het organiseren
van sport, educatie- en cultuurproducties voor en door de Nederlandse jeugd".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 6.937,00

€ -109.912,00

€ 40.909,00

2017

€ 161.351,00

€ -27.031,00

€ 50.106,00

2019

€ 15.078,00

€ -6.342,00

€ 16.447,00

2016

€ 213.716,00

€ 42.071,00

€ 36.142,00

Toelichting financiële gegevens

09-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen. SVBN heeft een
gebroken boekjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus.

09-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

09-07-2020
1

Er w aren ten tijde van faillietverklaring geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 65,51

09-07-2020
1

Toelichting
Het boedelactief ziet op het creditsaldo op de ING-rekening.

€ 15.065,51

09-02-2021
3

€ 15.156,71

11-01-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

09-10-2020
2

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

09-02-2021
3

t/m
8-2-2021
van
9-2-2021

10-05-2021
4

t/m
9-5-2021
van
10-5-2021

11-08-2021
5

t/m
10-8-2021
van
11-8-2021

11-01-2022
6

t/m
10-1-2022
van
11-1-2022

12-04-2022
7

t/m
11-4-2022
van
12-4-2022
t/m
11-7-2022

Bestede uren

12-07-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 12 min

2

62 uur 6 min

3

111 uur 6 min

4

1 uur 0 min

5

3 uur 42 min

6

25 uur 6 min

7

53 uur 6 min

8

59 uur 24 min

totaal

339 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
SVBN is opgericht op 12 oktober 2007. Bestuurder sinds de oprichting w as de
heer Ricardo Orlando W ijngaarde in de functie van voorzitter. Van 1 januari
2009 tot 1 maart 2014 w as de heer Humberto Tan-A-Kiam voorzitter. De
huidige bestuurders zijn de heer Edgar Steven Davids en de heer Frank Ronald
van Minnen en zij zijn beiden sinds 10 januari 2008 in functie. Als
gevolmachtigde treedt sinds 2013 op mevrouw Ivolaine de Nobrega. Zij is tot
2015 directeur gew eest van gefailleerde. In 2018 is mevrouw De Nobrega
opnieuw gemachtigd en vertegenw oordigt zij SVBN.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van faillietverklaring w as sprake van één lopende procedure. Dit
betreft een verklaringsprocedure in verband met een executoriaal
derdenbeslag. Dit betreft een verklaringsprocedure in verband met een
executoriaal derdenbeslag. (zie ook onder par. 1.5). De curator heeft deze
procedure niet voortgezet.

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de gevolmachtigde w erden verzekeringen doorgaans per
evenement afgesloten. Curator heeft vooralsnog geen verzekeringen
aangetroffen.

1.4 Huur

09-07-2020
1

1.4 Huur
SVBN w as partij bij een huurovereenkomst ter zake van het pand w aarin zij is
gevestigd. In het pand is tevens gevestigd een aan SVBN gelieerde stichting,
StreetPro. Op basis van schriftelijke afspraken tussen SVBN en StreetPro is een
verdeelsleutel voor een gebruiksvergoeding toegepast van 1/3 SVBN en 2/3
StreetPro (toen SVBN nog actief w as). Sinds 2016 droeg StreetPro - vanw ege
het nagenoeg w egvallen van de inkomsten van SVBN de volledige huurlasten.
De kosten w erden in rekening-courant tussen SVBN en geboekt. StreetPro en
de verhuurder van het pand hebben na faillissement van SVBN afspraken
gemaakt, w aarbij StreetPro per datum faillissement het pand huurt. Een
mogelijk eerder gestelde bankgarantie c.q. gestorte w aarborgsom door SVBN
onder de oude huurovereenkomst is thans nog onderw erp van onderzoek van
de curator.

09-07-2020
1

Desverzocht heeft de verhuurder van het pand verklaard dat gefailleerde bij
aanvang van de huurovereenkomst gehouden w as een bankgarantie af te
geven. De verhuurder is echter niet in het bezit van een dergelijke
bankgarantie en heeft voor zover die zou zijn afgegeven door gefailleerde
afstand gedaan om deze bankgarantie in te roepen. De verhuurder en
Steetpro zijn een indeplaatsstellingsovereenkomst aangegaan onder w elke
overeenkomst Streetpro het pand huurt per datum faillissement.

09-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft een eerste bespreking gevoerd met mevrouw De Nobrega in
haar hoedanigheid van gevolmachtigde van SVBN.

09-07-2020
1

Het initiatief voor de oprichting van SVBN is ontstaan tegen de achtergrond van
de aanw ijzing van zogeheten 'Vogelaarw ijken' in een veertigtal gemeenten in
2007 door het toenmalige ministerie VROM. De heren Tan en Davids w ensten
een bijdrage te leveren aan krachtw ijken via SVBN door het faciliteren van
straatvoetbalw edstrijden voor jongeren. De belangrijkste activiteit van SVBN is
de organisatie van de Nationale Straatvoetbaldag op 5 mei.
Voor faillissement w as SVBN voor haar activiteiten afhankelijk van sponsoren,
w aaronder hoofdsponsor Burger King, destijds tevens sponsor van de
Eredivisie. In 2018 heeft SVBN het laatste (grote) kampioenschap
georganiseerd en heeft nadien incidenteel nog enkele
kleinere toernooien georganiseerd, vaak met behulp van aanvullende subsidie
van de gemeente.
De financiële problemen van SVBN zijn volgens de verklaring van mevrouw De
Nobrega begonnen door een geschil met hoofdsponsor Burger King. Burger
King sponsort SVBN sinds 2009 voor een bedrag van jaarlijks € 150.000 onder
een initiële sponsorovereenkomst. In 2013 is de sponsorovereenkomst
verlengd tot 2018. Medio 2015 heeft Burger King echter geïnformeerd niet
langer de sponsoring aan SVBN te w illen voortzetten en derhalve de afspraken
onder de sponsorovereenkomst niet langer na te w illen komen. Volgens
opgaaf van mevrouw De Nobrega zijn de vaste contactpersonen van SVBN bij
Burger King in de periode die daarop volgde uit dienst gegaan, w aardoor de
verhoudingen met Burger King ook veranderden.
In 2017 heeft SVBN Certa Legal geïnstrueerd om een kort geding procedure
tegen Burger King te initiëren w aarin SVBN een voorschotbetaling vorderde
onder de sponsorovereenkomst met Burger King. SVBN is in deze procedure in
het gelijk gesteld. Nadien heeft SVBN getracht executoriaal derdenbeslag te
leggen onder een tiental franchisenemers van Burger King (die gezamenlijk
deelnamen in een advertentiefonds). Dit heeft volgens opgave van mevrouw
De Nobrega in de eerste plaats geresulteerd in een w ildgroei van
proceshandelingen, w aardoor de omvang van de procedure en de kosten
daarvan aanzienlijk groter zijn gew orden en in de tw eede plaats in de
verstoring van de verhoudingen met Certa Legal. Eind 2018 heeft Certa Legal
haar juridische bijstand aan SVBN opgeschort. In 2019 heeft Certa Legal
tw eemaal een kort geding vonnis behaald tegen SVBN uit hoofde van
onbetaalde declaraties. Nu SVBN deze onbetaald heeft gelaten, heeft Certa
Legal zich genoodzaakt gezien het faillissement van SVBN aan te vragen.
Anders dan in het eerste faillissementsverslag vermeld, heeft Certa Legal niet
op eigen initiatief haar juridische bijstand aan SVBN opgeschort, maar heeft
mevrouw De Nobrega de samenw erking beëindigd omdat zij niet langer verder
w ilde met Certa Legal.

09-10-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

09-07-2020
1

Ten tijde van faillietverklaring w aren geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

09-07-2020
1

Volgens opgave van de gevolmachtigde zijn de laatste w erknemers begin 2019
uit dienst getreden en in dienst getreden bij StreetPro.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
inventarisatie w erknemers.
Geen.

09-07-2020
1
09-02-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

09-07-2020
1

Geen.

09-02-2021
3

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boardings, doelen en kratten met "oud ijzer"

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de opslagruimte in het pand w aar SVBN is gevestigd zijn diverse boardings,
doelen en kratten met “oud ijzer” aangetroffen. Stichting StreetPro stelt een
pandrecht te hebben op deze activa. Dit is onderw erp van onderzoek door de
curator.

09-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is de omvang van de activa in kaart gebracht.
De activa bestaat uit 33 voetbalvelden van 40m x 20 m met bijbehorende
materialen, goals, ballenvangers, deense karren en veilingkarren.

09-10-2020
2

De curator is doende om een biedproces op te starten. Geïnteresseerde
partijen hebben daartoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Afgelopen verslagperiode is het biedproces afgerond en is de curator tot
overeenstemming gekomen met een geïnteresseerde partij.

09-02-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt op grond van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de
fiscus. De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Iw 1990 jo. artikel 21 lid 2
Iw 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
09-07-2020
1

inventarisatie bedrijfsmiddelen.

09-10-2020
2

inventarisatie omvang activa;
opstellen geheimhoudingsverklaring;
opstellen biedmemorandum.
Geen.

10-05-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

125 beachflags
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vooralsnog zijn geen voorrraden aangetroffen, noch is sprake van
onderhanden w erk.

09-07-2020
1

In de boedel is aangetroffen een partij beachflags. Deze vertegenw oordigen
echter geen w aarde meer, nu de flags zijn bedrukt met de naam van
sponsoren.

09-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren voorraden.

09-10-2020
2

Geen.

10-05-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 65,51

€ 65,61

Goodw ill

€ 5.000,00

€ 5.000,00

totaal

€ 5.065,51

€ 5.065,61

Saldo ING-rekening

Toelichting andere activa
Het saldo op de ING-rekening op datum faillissement bedroeg per datum
faillissement € 65,51; dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de
boedelrekening.

09-07-2020
1

Voorts is de curator in afw achting van een opgave uit het kentekenregister van
RDW .
Blijkens het kentekenregister heeft failliet geen kentekens op haar naam
staan.

09-10-2020
2

De curator heeft aan dezelfde partij die ook de inventaris heeft gekocht, de
goodw ill verkocht. De goodw ill bestaat uit onder andere de handelsnaam, het
draaiboek en de social media accounts.

09-02-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
correspondentie bank;
correspondentie RDW .
Geen.

09-07-2020
1

09-02-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Burger King
totaal

Toelichting debiteuren
De vordering op Burger King ziet op verschuldigde sponsorgelden uit hoofde
van niet nagekomen verplichtigen uit hoofde van een sponsorovereenkomst.
De betreffende vordering is de inzet van een inmiddels langslepende juridische
procedure.

09-07-2020
1

In overleg met de Belastingdienst is de vordering op Burger King niet in de
administratie opgenomen, dit ter voorkoming dat er omzetbelasting
verschuldigd zou w orden w aarvan vervolgens vaststond dat deze toch niet
afgedragen kon w orden. De afspraak met de Belastingdienst w as dat er pas
omzetbelasting verschuldigd w erd op het moment dat er betalingen van Burger
King w erden ontvangen.
Stichting StreetPro stelt pandrechten te hebben op de vordering van Burger
King. De curator stelt zich echter op het standpunt dat geen rechtsgeldig
pandrecht is gevestigd op de vordering. Zie voorts onder 5.4.

09-10-2020
2

De curator heeft een brief gestuurd aan de advocaat van Burger King
Nederland Services B.V. (in liquidatie) ("BKNS") w aarin de curator nakoming
vordert. Vervolgens heeft de curator telefonisch contact gehad met de
advocaat van vereffenaar over de feiten rondom de vordering op BKNS en de
verplichtingen van partijen over en w eer. De curator w acht thans op nader
bericht van de advocaat van de vereffenaar van BKNS. De curator verw acht dat
in de komende verslagperiode duidelijk zal zijn hoe dit geschil beslecht kan
w orden.

12-04-2022
7

De curator is thans in overleg met de advocaat van BKNS teneinde
bovenstaand geschil te beslechten. Daarnaast heeft de curator naar
aanleiding van de stellingen van BKNS een aantal andere partijen
aangeschreven teneinde de eventuele vorderingen op deze partijen te
stuiten.

12-07-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie debiteuren;
beoordelen vordering Burger King.

beoordeling pandrechten Stichting StreetPro;
correspondentie Stichting StreetPro.

09-07-2020
1

09-10-2020
2

Monitoren nader bericht van de advocaat van de vereffenaar van BKNS en
eventueel nader overleg dienaangaande.

12-04-2022
7

Nader overleg met de advocaat van BKNS inzake de vordering genoemd in
punt 4.1.

12-07-2022
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

09-07-2020
1

Gefailleerde hield een rekening aan bij ING zonder kredietfaciliteit.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

09-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Stichting StreetPro pretendeert uit hoofde van een pandakte d.d. 20 mei 2019
pandrechten te hebben op de inventaris en de vordering van SVBN op Burger
King uit de procedures die verband houden met de sponsorovereenkomst.

5.4 Separatistenpositie

09-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Het gepretendeerde pandrecht van Stichting StreetPro is thans onderw erp van
onderzoek.

09-07-2020
1

Na bestudering van de pandakte concludeert de curator dat geen verplichting
volgt voor failliet tot het vestigen van een pandrecht op de inventaris en/of op
de vordering op BKNS. Nu de titel voor de verpanding ontbreekt, is er niet
rechtsgeldig een pandrecht gevestigd op voornoemde activa. De curator heeft
Stichting StreetPro in kennis gesteld van de betw isting. Ook na aanlevering
van aanvullende stukken door Stichting StreetPro kan de curator niet anders
concluderen dat de pandrechten niet rechtsgeldig zijn gevestigd.

09-10-2020
2

De curator is in overleg met Stichting StreetPro om tot een oplossing te komen
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator Stichting StreetPro bericht dat
hij het pandrecht – net als voormalig curator en ondanks de door Stichting
StreetPro nagezonden informatie – niet erkent. De curator verw acht dat hij in
de komende verslagperiode in overleg zal treden met Stichting StreetPro.

11-01-2022
6

De curator is in de afgelopen verslagperiode in overleg getreden met de
advocaat van Stichting StreetPro over het vermeende pandrecht. De curator
heeft Stichting StreetPro vervolgens in de gelegenheid gesteld om een
juridisch inhoudelijke (schriftelijke) reactie te geven op de brief van de curator
w aarin het vermeende pandrecht w erd betw ist. Nadat een inhoudelijke reactie
uitbleef, heeft de curator Stichting StreetPro bericht dat de discussie omtrent
het vermeende pandrecht is gesloten. Stichting StreetPro heeft vervolgens een
summiere reactie gestuurd. Ook deze reactie maakt echter niet dat sprake is
van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht. De discussie omtrent het
vermeende pandrecht is daarmee in de visie van de curator afgerond.

12-04-2022
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie ING;
bestuderen zekerhedendocumentatie.

09-07-2020
1

Overleg met Stichting Streetpro.

09-02-2021
3

Geen.

12-07-2022
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

09-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een mogelijke doorstart is thans onderw erp van onderzoek van de curator.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar een mogelijke doorstart.

09-07-2020
1

Geen.

10-05-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse (digitale) administratie in ontvangst genomen.

09-07-2020
1

De curator heeft geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-08-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvangscriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap
vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid
1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-07-2020
1

In onderzoek.

Nee

11-08-2021
5

Toelichting
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en heeft
geconcludeerd dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

Toelichting
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode
starten.

Nee

11-08-2021
5

Toelichting
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en heeft
geconcludeerd dat er geen paulianeuze handelingen zijn verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode
starten.

09-07-2020
1

De curator is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek en zal dit
aankomende verslagperiode voortzetten.

10-05-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Zie ook punt 7.5 en 7.6.

11-08-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verkrijgen (digitale) administratie.

09-07-2020
1

Starten met rechtmatigheidsonderzoek.

09-02-2021
3

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

10-05-2021
4

Geen.

11-08-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

09-07-2020
1

Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.578,00

09-07-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-07-2020
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

09-07-2020
1

Kosten faillissementsaanvrage: € 1.500

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

09-07-2020
1

3

09-10-2020
2

4

09-02-2021
3

5

11-08-2021
5

6

12-07-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 106,48

09-07-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering nog niet ingediend.

€ 62.385,89

09-10-2020
2

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend van €
62.385,89

€ 92.012,27

09-02-2021
3

€ 636.622,00

11-08-2021
5

€ 908.522,27

12-07-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie en aanschrijven crediteuren;
verw erken ingediende vorderingen.
Verw erken ingediende vorderingen.

09-07-2020
1

09-10-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. BK Nederland Services B.V. (voorheen Burger King Nederland B.V.)
2. Burger King Restaurants B.V.
Burger King Roosendaal B.V.
Burger King Apeldoorn B.V.
Burger King Vlaardingen B.V.
Burger King Groningen B.V.
Burger King W aalw ijk B.V.
Burger King Amsterdam B.V.
Burger King Amersfoort B.V.
HMShost Nederland B.V.
Burger King Nederland Services B.V

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
1. BK Nederland Services B.V. (voorheen Burger King Nederland B.V.).
Deze vennootschap verkeert in liquidatie. De vereffenaar is de voormalig
bestuurder. De advocaat van SVBN is niet bekend met een liquidatieplan,
en er is geen plan gedeponeerd in het Handelsregister.
2. Verklaringsprocedure tegen een aantal franchisenemers van Burger King
onder w ie SVBN executoriaal derdenbeslag heeft getracht te leggen.

09-07-2020
1

9.3 Stand procedures
1. Het kort geding vonnis van 16 maart 2017 tegen BK Nederland Services
B.V. (voorheen Burger King Nederland B.V.) is reeds in kracht van
gew ijsde.

09-07-2020
1

1. Verklaringsprocedure
De hoger beroep termijn tegen het afw ijzende vonnis in de
verklaringsprocedure verstreek op 25 juni 2020. Er is geen hoger beroep
ingesteld.

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie procedures.
Geen.

10. Overig

09-07-2020
1
11-01-2022
6

10.1 Plan van aanpak
onderzoek naar een doorstart c.q. verkoop activa
onderzoek naar gestelde pandrechten
onderzoek naar inningsmogelijkheden ivm procedure tegen Burger King

onderzoek
onderzoek
afw ikkelen
onderzoek
King.

w aarborgsom verhuurder;
naar een doorstart c.q. verkoop activa;
pandrechten en afspraken pandhouder;
naar inningsmogelijkheden i.v.m. procedure tegen Burger

De curator zal aankomende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:

09-07-2020
1

09-10-2020
2

09-02-2021
3

overleg met Stichting Streetpro;
afw ikkelen verkoop activa;
onderzoek naar inningsmogelijkheden i.v.m. procedure tegen Burger
King;
rechtmatigheidsonderzoek
De curator zal aankomende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:

10-05-2021
4

overleg met Stichting Streetpro;
onderzoek naar inningsmogelijkheden i.v.m. procedure tegen Burger
King;
voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal aankomende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:

11-08-2021
5

overleg met Stichting Streetpro;
afronden onderzoek naar inningsmogelijkheden i.v.m. procedure tegen
Burger King;
De curator zal aankomende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:
• Monitoren nader bericht van de advocaat van de vereffenaar van BKNS
• Eventueel nader overleg met de advocaat van de vereffenaar van BKNS

12-04-2022
7

De curator zal aankomende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:

12-07-2022
8

De curator zal het overleg met de advocaat van BKNS voortzetten
teneinde het geschil in punt 4.1 te beslechten;
crediteurenadministratie.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

10.3 Indiening volgend verslag

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-10-2022

12-07-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

09-07-2020
1

Zie 10.1

09-02-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

