
 

   
 

nl 8245179.docx     blad 1 van 2 

    www.dekkersmits.com ||  Raadhuisstraat 61 Rosmalen || Postbus 296, 5240 AG Rosmalen  || 31(0)735219300 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
Datum   : 16 maart 2021 
Kenmerk   : 8245[179] 
Betreft   : Faillissement PlanB4You B.V. [C/01/16/135F] 
 
Dit dossier wordt behandeld door: mr. P.R. Dekker [advocaat] 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In bovengenoemd faillissement heeft u een vordering ingediend van € xxx.  
 
PlanB4You hield zich bezig met het organiseren van een piramidespel waarbij de in het  
vooruitzicht gestelde rendementen alleen konden worden betaald uit de door nieuwe beleggers 
in te leggen gelden. Buiten het aantrekken van nieuwe beleggingsgelden had PlanB4You géén 
ondernemingsactiviteiten die voldoende inkomsten opleverden om aan de 
rendementsverplichtingen jegens de individuele beleggers te voldoen.  
 
Ondanks het feit dat u heeft deelgenomen aan een verboden piramidespel zijn met het Openbaar 
Ministerie afspraken gemaakt die voor u als belegger gunstig uitpakken.  
 
Het Openbaar Ministerie heeft vrij uitputtend beslag gelegd op eigendommen van PlanB4you 
(onder meer op bankrekeningen). Ook zijn beslagen gelegd ten laste van haar bestuurder en de 
medeplichtigen bij deze fraude. In overleg met het Openbaar Ministerie zijn de met deze 
beslagacties verkregen opbrengsten door het Openbaar Ministerie afgedragen aan de 
faillissementsboedel. Daartoe was het Openbaar Ministerie niet verplicht! Het Openbaar 
Ministerie heeft aan de afdracht één voorwaarde gesteld en die voorwaarde is dat ik als curator 
ten hoogste aan beleggers hetgeen zij hebben ingelegd (onder aftrek van wat zij van PlanB4you 
hebben ontvangen) uitkeer.  
 
Ik wijs u er dus nadrukkelijk op dat u géén rentevergoeding krijgt op uw inleg en dat ook het door 
PlanB4you toegezegde rendement niet wordt uitgekeerd. Het Openbaar Ministerie wenst niet dat 
u voordeel kunt trekken uit een verboden kansspel. Gelet op de door het Openbaar Ministerie 
gestelde voorwaarde aan de afdracht van de inbeslaggenomen gelden heeft de rechter-
commissaris in het faillissement van PlanB4you daarom bepaald dat beleggers hooguit hun inleg 
kunnen terugkrijgen en geen aanspraak kunnen maken op de door PlanB4You in het vooruitzicht 
gestelde rendement. Het deelnemen aan een verboden beleggingsproduct kan onder geen enkele 
omstandigheid ertoe leiden dat er meer wordt uitbetaald in het faillissement dan de ingelegde 
gelden verminderd met hetgeen reeds is ontvangen.  
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Dit betekent dat uw vordering wordt opgenomen tot het bedrag dat u aantoonbaar heeft ingelegd 
verminderd met hetgeen al is uitbetaald door PlanB4you.  
 
Op de door u ingediende vordering zal een percentage van die vordering worden uitgekeerd. Dat 
percentage staat nu nog niet vast omdat nog niet alle gelden binnen zijn. Vooralsnog ga ik er 
vanuit dat in een negatief scenario zo’n 80% op uw vordering kan worden uitbetaald en in het 
meest gunstige scenario zelfs 100% van uw vordering. Mocht er uiteindelijk geld overblijven dan 
wordt dat afgedragen aan de Staat der Nederlanden. Ter zake verwijs ik naar de daartoe 
strekkende beschikking van de rechter-commissaris.  
 
https://www.dekkersmits.com/wp-content/uploads/2021/03/Beschikking-ex-art.-176-lid-2-FW-
18-2-2021.pdf 
 
U heeft een vordering ingediend van € xxx.. Uit de aan mij door het Openbaar Ministerie ter hand 
gestelde bankafschriften is echter gebleken dat u al uitkeringen heeft gehad van in totaal € xxx..  
 
Dit betekent dat ik uw vordering slechts zal opnemen op de lijst van voorlopig erkende 
vorderingen tot een bedrag van € xxx. 
 
Indien u het daar niet mee eens bent, dan kunt u dat per brief aangeven. Ik zal het restant van uw 
vordering in dat geval plaatsen op de lijst van voorlopig betwiste vorderingen.  
 
Op 21 juli 2021 worden alle vorderingen die zijn ingediend door de rechter-commissaris 
beoordeeld. Mocht u een hoger bedrag vorderen dan waarop u volgens mij recht heeft, dan zal 
de rechter-commissaris het geschil tussen u en mij als curator doorverwijzen naar de rechtbank 
(de zogenaamde renvooi-procedure). Dat betekent dat er dan een juridische procedure loopt 
tussen u als eiser tot verificatie en ondergetekende als curator. De procedure loopt dan bij de 
rechtbank Oost-Brabant. In die procedure moet u zich verplicht laten vertegenwoordigen door 
een advocaat. Daarnaast bent u in dat geval griffierecht verschuldigd. Het griffierecht bedraagt in 
beginsel € 309,00 (in sommige gevallen wordt een lager griffierecht gehanteerd). Ik wijs u erop 
dat renvooiprocedures de afwikkeling van het faillissement ernstig zal vertragen. Dat heeft 
gevolgen voor alle (ruim 1.100) beleggers die een vordering hebben ingediend. 
 
Voor nu geldt dat ik uw vordering opneem voor een bedrag van € xxx.  
 

Het heeft geen zin om naar aanleiding van deze brief telefonisch contact mijn kantoor op te 
nemen. Ik vraag u gelet op het aantal personen dat vorderingen heeft ingediend uitdrukkelijk 
om niet te bellen! U krijgt steeds bericht van ons als er een volgende fase in de afwikkeling 
aanbreekt. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
P.R. Dekker 
Curator 
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