
Algemeen

Gegevens onderneming

Best Business School B.V.
De Waal 5
5684 PH  BEST

DIT IS HET EINDVERSLAG

Activiteiten onderneming

Het geven van opleidingen en het afnemen van examens alsmede de advisering daarbij.

Omzetgegevens

2007 € 796.838,--
2008 € 596.713,--
2009 €   78.594,21
2010 €    8.287,50

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

€ 13.073,53

€ 107.697,51

EUR 91.709,09.

Verslagperiode

17 februari 2016 tot en met 17 mei 2016

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000004115:F001

16-11-2010

mr. I  Boekhorst

Curator: mr. H.J.  School

Insolventienummer: F.01/10/864
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18 mei 2016 tot en met 29 november 2016

30 november 2016 - 22 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

Curator: 19:00 uren
Insolventiemedewerkster: 2:18 uren

28:42 uur

18:54 uur

Bestede uren totaal

Curator: 356:38 uren
Insolventiemedewerkster: 31:19 uren

415:09 uur

434:06 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Best Business School B.V. (verder: BBS) is de heer J. Kantelberg. Enig 
aandeelhouder van BBS is Simply the Best B.V., eveneens gevestigd aan de Waal 5. De heer 
J. Kantelberg is bestuurder en enig aandeelhouder van Simply the Best B.V.

1.2 Winst en verlies

2007 -/- € 182.925,--
2008 -/- € 93.336,--
2009 -/- € 5.895,08
2010 -/- € 20.329,97
Opmerking: de cijfers over 2009 en 2010 zijn gebaseerd op de aan de 
curator overhandigde proef- en saldibalans over 2009 en 2010. De daarin opgenomen cijfers 
geven geen eenduidig beeld van de resultaten in de jaren 2009 en 2010.

1.3 Balanstotaal

2007 € 437.964,--
2008 € 224.348,--
2009 € 1.535.500,--
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1.4 Lopende procedures

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 6 procedures aanhangig. In alle 
gevallen ging het om geschillen betreffende de al dan niet verschuldigdheid van les- en 
examengelden. 

1.5 Verzekeringen

Lopende verzekeringen zijn of worden opgezegd.

1.6 Huur

BBS is gevestigd te Best aan de Waal 5. In dit pand zijn diverse gelieerde vennootschappen 
gevestigd. Door de statutaire bestuurder en de feitelijke leidinggevende (mevrouw Kantelberg) 
werd tijdens het eerste gesprek op 16 november 2010 medegedeeld dat BBS het pand, of een 
deel daarvan, zou huren van de eigenaar, de holding Simpy the Best B.V.. De 
huurovereenkomst kon men op dat moment niet vinden. De volgende dag werd aangegeven 
dat er geen sprake was van huur van (een deel van) het pand, althans dat de 
huurovereenkomst niet beschikbaar was, althans dat er misschien een mondelinge 
huurovereenkomst gesloten zou zijn. Voor zover nodig en vereist is de huurovereenkomst door 
de curator opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

BBS is een niet bekostigde instelling met wettelijke erkenningen voor de uitvoering van 
beroepsopleidingen. BBS bezat licenties voor de uitvoering van MBO opleidingen op het 
terrein van reizen, toerisme en secretariële opleidingen. 
BBS bood vele jaren de opleiding Stewardess, Receptioniste, Reisleidster, Hostess (SRH) 
aan. De opleiding SRH was niet erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschap. Na het behalen van de opleiding SRH werd een schooldiploma uitgereikt. De 
cursus SRH werd aangeboden tegen betaling van een bedrag van € 5.200,-- (bij betaling 
ineens een bedrag van € 4.500,--).
BBS is in 2007/2008 begonnen met het aanbieden van de opleiding Luchtvaartdienstverlener 
(LDV). Deze cursus LDV is opgenomen in het Centraal Register Erkende Beroepsopleidingen 
(Crebonummer BO 10654). Volgens de informatie van BBS zou het gaan om een opleiding op 
MBO niveau 4. De crebo-erkende opleidingen Receptionist (crebonummer 10398), 
medewerker reizen & toeristische informatie (crebo 10397) en gastheer.gastvrouw (crebo 
10399) zijn modules van de erkende opleiding LDV. De opleiding LDV werd aangeboden 
tegen betaling van een bedrag van € 7.200,-- (bij betaling ineens:€ 6.000,--).

Op 16 februari 2009 heeft het televisie programma Radar aandacht besteed aan klachten die 
(ex)cursisten van niet erkende opleidingen van BBS hadden over de onderwijsinstelling. Deze 
klachten hadden betrekking op de cursus SRH en dan in het bijzonder de voorlichting over de 
opleiding, de inhoud van de lessen, het lesmateriaal en de waarde van de opleiding in relatie 
tot de kansen op de arbeidsmarkt.

BBS had de inhoud van de erkende opleiding LDV in belangrijke mate gebaseerd op de 
inhoud van de niet erkende cursus SRH. Hierdoor ontstond in een aantal gevallen verwarring 
over de vraag of cursisten een opleiding volgden die zou leiden tot een erkend diploma of niet.

De Inspectie van het Onderwijs heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd bij BBS naar de 
opleiding LDV en SRH. Dit heeft geresulteerd in een drietal rapporten:

1. Rapport van bevindingen onderzoek bij Best Business College (The stewardess Academy) 
d.d. 21 oktober 2009;
In dit rapport staat dat de opleiding LDV op de criteria naleving wettelijke vereisten, 
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beroepspraktijkvorming, informatievoorziening, bejegening en beoordeling onvoldoende scoort. 
Op de criteria opbrengsten van de opleiding, programma, didactisch handelen, begeleiding in 
de instelling, intake, veiligheid en systematische kwaliteitszorg scoort de opleiding een 
voldoende in dit rapport. 
Ten aanzien van de opleiding SRH stelt de inspectie vast dat op de criteria 
informatievoorziening, bejegening en beoordeling onvoldoende scoort. Bij het criterium 
“opbrengsten van de opleidingen” stelt de inspectie vast dat dit niet te beoordelen is. Op de 
overige criteria scoort de opleiding in dit rapport een voldoende.
Het rapport vermeldt tenslotte dat het toezichtarrangement alleen van toepassing is op 
erkende opleidingen. De inspectie stelde in het rapport vast dat er geen reden is om het 
toezicht op de opleiding LDV te intensiveren en dat volstaan wordt met het basistoezicht 
bestaande uit een jaarlijkse risicoanalyse en een onderzoek in het kader van het 
onderwijsverslag of thema-onderzoeken. Wel werd het bevoegd gezag van BBS een termijn 
gesteld tot 1 oktober 2009 om de geconstateerde tekortkomingen in de naleving van wettelijke 
voorschriften uiterlijk per 1 oktober 2009 op te heffen.

2. Best Business College, Onderzoek kwaliteit examinering 2009, vastgesteld 9 maart 2010;
In dit rapport heeft de inspectie haar bevindingen ten aanzien van het onderzoek naar de 
kwaliteit van examinering bij BBS neergelegd. De inspectie concludeert in dit onderzoek dat de 
kwaliteit van de examinering van de opleiding LDV op alle standaarden onvoldoende is. De 
redenen hiervoor zijn volgens de inspectie:
• Niet in voldoende mate is aangetoond dat het representatieve beroepenveld vertrouwen heeft 
in de examinering van de onderzochte opleiding;
• Niet in voldoende mate is aangetoond dat de betrokkenen bij de examinering deskundig zijn;
• De exameninstrumenten van de onderzochte deelkwalificaties voor zowel de inhoudelijk als 
de toets technische eisen niet voldoen;
• De examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering niet deugdelijk zijn;
• De kwaliteit van het proces van examinering onvoldoende geborgd is;’
• Op een aantal punten niet voldaan is aan de wettelijke vereisten.

3. Rapport van bevindingen onderzoek bij Best Business College, The Stewardess Academy 
opleiding Luchtvaartdienstverlener, vastgesteld op 9 juni 2010 en bijgesteld op 6 september 
2010. Dit rapport  bevat de resultaten van een incidenteel onderzoek dat de inspectie in de 
periode 17 maart tot en met 22 april 2010 uitvoerde. In dit rapport geeft de inspectie aan dat 
aanhoudende signalen over de onderwijskwaliteit aanleiding vormden voor het 
vervolgonderzoek. Met name verwijst de inspectie naar de aandacht die het programma “Das 
je goed recht” op 28 februari 2010 aan de klachten van ex-cursisten heeft besteed en artikelen 
in verschillende dagbladen, alsmede het feit dat in de Tweede Kamer vragen zijn gesteld aan 
de staatsecretaris van OCW In dit rapport zijn de bevindingen van de inspectie weergegeven 
in de vorm van een score. Slechts op de criteria didactisch handelen en veiligheid scoort de 
opleiding LVD van BBS een voldoende. Op alle overige criteria wordt een onvoldoende of 
slecht gescoord. In hoofdstuk 3 van het rapport van bevindingen stelt de inspectie dat de 
kwaliteit van het onderwijs ernstige tekortkomingen vertoont en als zeer zwak is beoordeeld. 

Op 21 juni 2010 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een 
schriftelijke waarschuwing doen uitgaan waarbij aan BBS een termijn van drie maanden 
gegund is om ervoor te zorgen dat de opleiding LDV zou voldoen aan de voorwaarden en de 
eisen die aan de opleiding LDV mogen worden gesteld. De rapporten en de waarschuwing zijn 
openbaar gemaakt op de website van de onderwijsinspectie. 

Mede naar aanleiding van voornoemde ontwikkelingen is het aantal leerlingen dat bij BBS de 
opleiding LDV volgde, drastisch terug gelopen. Volgens informatie van de bestuurder stond ten 
tijde van het uitspreken van het faillissement van BBS nog slechts één leerling ingeschreven.

BBS stelde leerlingen in de gelegenheid om lesgelden en examengelden in termijnen te 
voldoen. Omdat er nogal wat betalingsachterstanden ontstonden is BBS incasso procedures 
opgestart. Deze hebben in een aantal gevallen geleid tot een veroordelend vonnis. 
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Een aantal leerlingen heeft, al dan niet in rechte, de vernietiging ingeroepen van de met BBS 
gesloten onderwijsovereenkomst, althans heeft zich op het standpunt gesteld dat BBS 
toerekenbaar tekort gekomen was in haar verplichtingen jegens hen. Op die gronden heeft 
men terugbetaling van reeds betaald lesgeld gevorderd, althans ontslag uit de 
betalingsverplichting jegens BBS en vergoeding van geleden schade. Gedurende de laatste 
maanden zijn er, door verschillende rechterlijke instanties, 16 vonnissen gewezen waarbij BBS 
is veroordeeld tot terugbetaling van reeds betaald lesgeld al dan niet vermeerderd met 
vergoeding van geleden schade.

De curator is inmiddels een procedure gestart jegens de [indirect] bestuurder en zijn 
echtgenote op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. 

Gedurende de verslagperiode heeft de rechtbank een tussenvonnis gewezen. De rechtbank 
heeft geoordeeld dat de bestuurder van een onderwijsinstelling zorg dient te dragen voor 
eenduidige, heldere informatieverstrekking aan studenten omtrent de al dan niet erkenning 
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de opleiding die zij wensen te 
volgen. In dit verband heeft de rechtbank de bestuurder toegelaten tot het leveren van 
tegenbewijs tegen het vermoeden dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak 
is geweest van het faillissement door te bewijzen dat de studenten bij het intakegesprek erop 
werden gewezen dat de opleiding SRH niet door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap was erkend. 
Inmiddels zijn de getuigen in enquête gehoord en staat de zaak voor beraad contra enquête. 

Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft de contra-enquête plaatsgevonden. Kantelberg 
heeft reeds de conclusie na enquête genomen en de curator neemt die conclusie op de 
rolzitting van 24 december 2014.

Op 7 januari 2015 heeft Kantelberg een aanvullende akte genomen, waarna de zaak voor 
vonnis is komen te staan. Het vonnis is reeds enkele malen uitgesteld en staat thans voor 12 
augustus 2015.

De zaak staat nog steeds voor vonnis.  De verwachting is dat in de komende verslagperiode 
het vonnis gewezen zal worden. 

Bij tussenvonnis d.d. 24 februari 2016 heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald dat gelet op 
wat in het tussenvonnis van 27 november 2013 was overwogen, vast staat dat de studenten 
onvoldoende zijn geïnformeerd over het feit dat de opleiding SRH niet was erkend door het 
Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap. Dat sprake was van onbehoorlijk bestuur van 
Kantelberg staat vast vanwege het feit dat niet aan de verplichting uit artikel 2:394 BW is 
voldaan. Dat de studenten onvoldoende zijn geïnformeerd is een omstandigheid die 
Kantelberg moet worden aangerekend, aldus de rechtbank. Van een externe oorzaak van het 
faillissement is geen sprake, het kennelijk onbehoorlijk bestuur is een belangrijke oorzaak. De 
rechtbank heeft bepaald dat de vordering van de curator tot verklaring voor recht dat 
Kantelberg hoofdelijk aansprakelijk is voor het totale faillissementstekort van BBS, voor 
toewijzing gereed ligt. Teneinde de hoogte van dat tekort te bepalen heeft de rechtbank meer 
informatie nodig. Om die reden hebben beide partijen gedurende de verslagperiode zich bij 
akte uitgelaten over de stand van het boedeltekort. De zaak staat thans weer voor vonnis.
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Gedurende de verslagperiode is een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder  op grond 
waarvan tegen finale kwijting een bedrag van € 135.000,-- betaald is aan de boedel. 
Daarnaast heeft een aan de bestuurder gelieerde vennootschap de door deze vennootschap in 
het faillissement van Best Business School B.V. aangemelde vordering van € 587.451,-- 
onvoorwaardelijk ingetrokken. 

Aan deze minnelijke regeling werd de voorkeur gegeven boven het voort procederen. De 
bestuurder had aangekondigd hoger beroep in te stellen tegen het uiteindelijk te wijzen 
eindvonnis. De bestuurder had de rechtbank verzocht hem toe te staan hoger beroep in te 
stellen tegen het reeds eerder gewezen tussenvonnis. In hoger beroep zou de boedel een 
processueel risico lopen. Immers in hoger beroep zou de vraag of sprake is van 
bestuurdersaansprakelijkheid opnieuw beoordeeld worden. Indien voort geprocedeerd zou 
worden, dan zou daar nog geruime tijd mee gemoeid zijn. Dat is onwenselijk.  

De verwachting is dat thans, na het sluiten van de minnelijke regeling,  na voldoening van de 
faillissementskosten een percentage van ongeveer 40-50% zal kunnen worden voldaan aan 
de concurrente crediteuren. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement was er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

N.v.t.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In opdracht van de curator zijn alle in het bedrijfspand aanwezige activa door van Beusekom 
op 18 november 2010 getaxeerd zodat de status quo vastgelegd was. Uit de administratie 
blijkt niet duidelijk welke activa precies tot de boedel van BBS behoren. Er is een 
afschrijvingsstaat waar een aantal zaken op vermeld staat die een totale boekwaarde van 
€ 8.575,-- hebben. Het grootste deel daarvan is echter afgeschreven. Op deze 
afschrijvingsstaat staan echter ook enkele kunstwerken die een waarde vertegenwoordigen. 
Omdat er in het pand veel schilderijen zijn, is het niet duidelijk welke schilderijen van BBS zijn. 
De heer en mevrouw Kantelberg stellen dat zich in het pand geen schilderijen van BBS 
bevinden, maar dat de schilderijen van BBS ergens anders in opslag staan. Eén kunstwerk 
van BBS zou door natrekking onroerend geworden zijn en één kunstwerk zou gestolen zijn. 
Van die diefstal is geen aangifte gedaan, aldus mevrouw Kantelberg. 

Het wordt niet opportuun geacht om de discussie over deze bedrijfsmiddelen voort te zetten. 
Met de bestuurder is een minnelijke regeling getroffen op grond waarvan partijen elkaar over 
en weer finale kwijting hebben verleend. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet gerealiseerd.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De discussie over de materiële activa is vooralsnog opgeschort.

De discussie over de bedrijfsmiddelen is beëindigd. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

N.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Door de directie is een debiteurenlijst overhandigd waarop in totaal een bedrag van € 
739.116,69 aan openstaande vorderingen staat. Op de op 17 november 2010 uitgedraaide 
balans die de situatie per juli 2010 zou weergeven is echter een voorziening voor dubieuze 
debiteuren getroffen tot een bedrag van € 663.975,10.  Een aantal incassozaken is bij de 
deurwaarder in behandeling.
Met de deurwaarder is uitgebreid overleg gevoerd over de in behandeling zijnde incassozaken. 

De incasso van de openstaande vorderingen is door de deurwaarder afgerond. De financiële 
afwikkeling door de deurwaarder dient nog bestudeerd te worden.

Tot op heden heeft de boedel € 64.672,90 ontvangen via deurwaarderskantoor van Lith. Per 4 
maart 2016 is sprake van nog 9 lopende zaken waarmee in totaal een hoofdsom van € 
33.001,69 gemoeid is. De verwachting is dat de netto opbrengst van dit openstaande bedrag 
gering zal zijn.  

Gedurende de verslagperiode is aan openstaande vorderingen nog een bedrag geïnd van in 
totaal € 11.001,79. De debiteuren incasso wordt per 1-1-2017 afgerond. 

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

Tot op heden is geïncasseerd: € 81.733,85.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

BBS had een bankrekening bij de Rabobank Het Groene woud Zuid. Ten tijde van het 
uitspreken van het faillissement vertoonde deze rekening een klein debetsaldo. BBS maakte 
geen deel uit van een groepsarrangement en er zijn geen zekerheden aan de Rabobank 
verstrekt. Daarnaast hield BBS een bankrekening aan bij de ING (Postbank). Deze rekening 
vertoonde ten tijde van het uitspreken van het faillissement een creditsaldo van € 1.210,53.

5.2 Leasecontracten

Tot op heden is niet gebleken van lease contracten.

Pagina 8 van 13

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

22-11-2017Datum:Nummer: 12



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op 
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op het 
recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de 
boekhoudplicht, plaatsvinden. 

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

Het onderzoek is afgerond. De bestuurders zijn aansprakelijk gesteld op grond van 
onbehoorlijk bestuur. De procedure is nog aanhangig.

Met de bestuurder is een minnelijke regeling getroffen. Verwezen wordt naar hetgeen vermeld 
staat onder punt 1.7.. De procedure is ingetrokken. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatstelijk gedeponeerde jaarrekening is die over het jaar 2008. Deze is na het verstrijken 
van de wettelijke termijn, op 4 juni 2010, gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De jaarrekening 2008 vermeldt dat op grond van het bepaalde in artikel 2:396 lid 6 BW is de 
vennootschap vrijgesteld van de verplichting de jaarrekening te doen controleren door een 
deskundige.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is opgericht in november 1975 zodat een eventuele verplichting tot 
volstorting van de aandelen reeds lang verjaard is. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator stelt zich op het standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator is 
inmiddels een procedure gestart jegens de indirect bestuurder en zijn echtgenote op grond van 
bestuurdersaansprakelijkheid. Er is beslag gelegd op twee onroerende zaken, welke in 
eigendom zijn van de gedaagden. Gedaagden hebben geconcludeerd voor antwoord. De 
procedure staat nu op de rol voor dagbepaling comparitie.
In de komende verslagperiode zal de comparitie van partijen plaatsvinden.
De comparitie van partijen heeft gedurende de verslagperiode plaatsgevonden. De zaak staat 
thans voor vonnis.

Verwezen wordt naar hetgeen vermeld staat onder 1.7.

Met de bestuurder is een minnelijke regeling getroffen. Verwezen wordt naar hetgeen vermeld 
staat onder punt 1.7.. De procedure is ingetrokken. 

7.6 Paulianeus handelen

Het onderzoek naar paulianeus handelen is afgerond.
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7.7 Werkzaamheden

De curator wacht het vonnis af en zal zich naar aanleiding van dat nog te verschijnen vonnis 
beraden over de te volgen stappen.

Afgerond.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De door de curator ingeschakelde taxateur, slotenmaker en ICT deskundige hebben ieder hun 
vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden heeft de belastingdienst geen preferente vorderingen aangemeld.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden heeft het UWV geen preferente vorderingen aangemeld. 

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

51

52

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 50 crediteuren een vordering aangemeld tot een totaal bedrag van € 
213.920,12.
Daarnaast heeft een gelieerde vennootschap een vordering ingediend ter hoogte van € 
587.451,-. Deze vordering is voorlopig betwist door de curator. Gedurende de verslagperiode 
heeft deze gelieerde vennootschap voornoemde vordering ingetrokken zodat deze van de lijst 
van voorlopig betwiste crediteuren geschrapt is.

Tot op heden hebben 52 crediteuren vorderingen aangemeld tot een totaal bedrag van 
€ 226.990,12.
De gelieerde vennnootschap heeft in het kader van de getroffen minnelijke regeling de 
vordering van € 587.451,-- definitief ingetrokken. 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend, afhankelijk van de uitkomst van de procedure inzake 
bestuurdersaansprakelijkheid.

Naar verwachting zal een verificatievergadering worden gelast en kan een uitdeling aan de 
crediteuren plaats vinden. 

Idem.

8.8 Werkzaamheden

Afgerond.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

In totaal 6 oud leerlingen.

9.2 Aard procedures

Er zijn 6 procedures aanhangig. Het betreft incasso procedures. In twee procedures is BBS 
aangesproken tot terugbetaling van betaalde les- en examengelden. In vier procedures heeft 
BBS in conventie betaling van les- en examengelden gevorderd en is in reconventie (al dan 
niet in oppositie) vernietiging van de onderwijsovereenkomst gevorderd, althans ontbinding, 
alsmede terugbetaling van de bedragen die al aan BBS zijn voldaan. 

Er zijn nog twee procedures aanhangig. Het gaat daarbij om procedures waar reeds een 
tussenvonnis was gewezen en waarin aan de voormalig leerlingen een bewijsopdracht was 
verstrekt. In deze procedures hebben de getuigenverhoren plaatsgevonden.

9.3 Stand procedures

Inmiddels is BBS in een procedure in het gelijk gesteld. De betreffende student is tegen dit 
vonnis in hoger beroep gekomen. De overige procedures zijn nog geschorst of niet 
overgenomen door de curator.
De hoger beroepsprocedure is geëindigd door een schikking.

9.4 Werkzaamheden

Afgerond.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.
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In de komende verslagperiode. 

Dit is het eindverslag. Vervolgens kan een datum voor de verificatievergadering worden 
gelast en kan een uitdelingslijst worden opgesteld.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode wordt het vonnis in de aanhangige procedure verwacht.

Per 1-1-2017 wordt de debiteuren incasso afgerond. 
Nadat de garantstelling door het ministerie van Veiligheid en Justitie is afgewikkeld kan een 
verificatievergadering worden gelast om vervolgens naar verwachting tot uitdeling te kunnen 
overgaan. 

N.v.t.

10.3 Indiening volgend verslag

November 2016.

mei 2017

N.v.t.

10.4 Werkzaamheden
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