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Uitspraakdatum: 18 februari 2021

Beschikking ex artikel 176 lid 2 Faillissementswet

In de zaak van:

de besloten vennootschap PLANB4YOU B.V.,
voorheen gevestigd te Bijlmerdreef 106, Unit 2.36,
1102 CT Amsterdam,
hierna te noemen: PlanB4you.

1. Beoordeling

1.1. PlanB4you is op 15 maart 2016 in staat van faillissement verklaard. De curator heeft
bij verzoek van 20 oktober 2020, welk verzoek nader is toegelicht bij verzoek van 12
februari 2020, de rechter-commissaris verzocht om op grond van artikel 176 lid 2 Fw te
bepalen dat in het faillissement van PlanB4you een eventueel surplus in het faillissement —

na betaling van alle geverifieerde vorderingen en de boedelkosten en nadat de termijn voor
verzet tegen de uitdelingsljst is verstreken of bij tijdig verzet nadat de rechterlijke beslissing
ter zake, of als daarvan sprake is in een renvooiprocedure, onherroepelijk is geworden —

wordt afgedragen aan de Staat der Nederlanden.

1 .2. De rechter-commissaris overweegt als volgt.

1.3. In het faillissement van PlanB4You heeft het Openbaar Ministerie ten laste van
PlanB4you beslagen activa afgedragen aan de boedel. Door de curator en het Openbaar
Ministerie zijn afspraken gemaakt ten gevolge waarvan het Openbaar Ministerie akkoord is
gegaan met afdracht van alle door haar ten laste van PlanB4you beslagen activa onder de
voorwaarde dat na betaling van alle geverifieerde crediteuren en boedelkosten een eventueel
surplus wordt afgedragen aan de Staat (ten titel van crimineel vermogen vergaard door
middel van de exploitatie van een verboden beleggingsspel). Gelet op de door de curator en
het Openbaar Ministerie gemaakte afspraken zal het verzoek worden toegewezen.

2. Beslissing

De rechter-commissaris:

- bepaalt dat een eventueel surplus in het faillissement van PlanB4you B.V. — na
betaling van alle geverifieerde vorderingen en de boedelkosten en nadat de termijn
voor verzet tegen de uitdelingslijst is verstreken of bij tijdig verzet nadat de
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rechterlijke beslissing ter zake, of als daarvan sprake is in een renvooiprocedure,
onherroepelijk is geworden — wordt afgedragen aan de Staat der Nederlanden.

Gewezen door mr. V.G.T. van Emstede en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 8
februari 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.


