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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Upton Park B.V. 26-02-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Upton Park B.V.,
statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (6546 BB)
Nijmegen aan het Kerkenbos 1097, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 27160645, hierna te noemen "Upton Park".

26-02-2019 
 1

Uitoefenen van journalistieke activiteiten op sportgebied. 26-02-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 746.650,00 € 4.176,00 € 28.219,00

2015 € 650.241,00 € 4.272,00 € 34.549,00

2016 € 469.516,00 € -2.338,00 € 6.268,00

2017 € 486.978,00 € -187,00 € 12.387,00

2018 € 543.509,84 € -23.963,35 € 5.844,00

Verslagnummer 11
Datum verslag 18-11-2022
Insolventienummer F.05/19/53
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000092455:F001
Datum uitspraak 29-01-2019

R-C mr. J.H. Steverink
Curator mr C.F.H. Donners

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=05e45cd1-fd25-e911-80d2-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=a9ce5ecd-0161-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

8
26-02-2019 

 1

€ 0,00
26-02-2019 

 1

€ 5.300,40
24-05-2019 

 2

€ 5.300,40
23-08-2019 

 3

€ 5.300,40
22-11-2019 

 4

€ 773,14
20-05-2020 

 6

€ 313,04
20-11-2020 

 7

€ 313,04
20-05-2021 

 8

€ 87.359,85
19-11-2021 

 9

€ 89.512,35
19-05-2022 

 10

€ 113.512,35
18-11-2022

 11

van 

29-1-2019

t/m 

25-2-2019

26-02-2019 
 1

van 

26-2-2019

t/m 

24-05-2019 
 2



23-5-2019

van 

24-5-2019

t/m 

22-8-2019

23-08-2019 
 3

van 

23-8-2019

t/m 

21-11-2019

22-11-2019 
 4

van 

22-11-2019

t/m 

20-2-2020

21-02-2020 
 5

van 

21-2-2020

t/m 

19-5-2020

20-05-2020 
 6

van 

20-5-2020

t/m 

19-11-2020

20-11-2020 
 7

van 

20-11-2020

t/m 

19-5-2021

20-05-2021 
 8

van 

20-5-2021

t/m 

18-11-2021

19-11-2021 
 9

van 

19-11-2021

t/m 

19-05-2022 
 10



Bestede uren

Toelichting bestede uren

18-5-2022

van 

19-5-2022

t/m 

17-11-2022

18-11-2022
 11

Verslagperiode Bestede uren

1 97 uur 48 min

2 73 uur 0 min

3 25 uur 24 min

4 22 uur 24 min

5 71 uur 18 min

6 35 uur 18 min

7 10 uur 48 min

8 111 uur 0 min

9 29 uur 6 min

10 1 uur 6 min

11 2 uur 12 min

totaal 479 uur 24 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 97,80 uur
besteed. Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed.

26-02-2019 
 1

Inmiddels hebben de curator en zijn collega's in dit faillissement in totaal 170,8
uur besteed.

24-05-2019 
 2

Tijdens de afgelopen verslagperiode hebben de curator en zijn collega's in dit
faillissement 25,4 uur besteed. In totaal hebben de curator en zijn collega's in
dit faillissement 196,2 uur besteed.

23-08-2019 
 3

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in dit faillissement in totaal 218,6
uren besteed.

22-11-2019 
 4

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in dit faillissement in totaal 289,9
uren besteed.

21-02-2020 
 5

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in dit faillissement in totaal 325,2
uren besteed.

20-05-2020 
 6

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in dit faillissement in totaal 336
uren besteed. Deze tijdsbesteding heeft grotendeels betrekking op de
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en de voorbereiding hierop.

20-11-2020 
 7

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in dit faillissement in totaal 447
uren besteed.

20-05-2021 
 8

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 476,1 uren
besteed. De tijdsbesteding in de afgelopen verslagperiode heeft met name
betrekking op de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en
schikkingsonderhandelingen met de bestuurder.

19-11-2021 
 9

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 477,1 uren
besteed.

19-05-2022 
 10

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 479,4 uren
besteed.

18-11-2022
 11

1. Inventarisatie

Upton Park is op 20 december 1996 opgericht. Vanaf juni 2013 is Sports Media
Corporation B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van Upton Park. Enig
bestuurder van Sports Media Corporation is sinds 28 oktober 2016 SMC
Holding B.V., van welke vennootschap de heer M.H.G.M. van Munster enig
aandeelhouder en bestuurder is. SMC Holding B.V. houdt tevens 75% van de
aandelen in Sports Media Corporation B.V. De overige 25% van de aandelen
worden door een derde gehouden.

26-02-2019 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Er zijn geen lopende procedures. 26-02-2019 
 1

Upton Park had uitsluitend een ziekteverzuimverzekering afgesloten, waarvan
de dekking op datum faillissement reeds was opgeschort. Deze
ziekteverzuimverzekering is inmiddels definitief geëindigd.

26-02-2019 
 1

Upton Park huurde vanaf 1 januari 2019 een bedrijfsruimte aan de Kerkenbos
1097 te Nijmegen. Tot 1 januari 2019 was Upton Park gevestigd in het pand
aan de Kerkenbos 1224a te Nijmegen, waarin ook diverse andere
vennootschappen van het concern gevestigd zijn.

In overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst inmiddels geëindigd. De
verhuurder heeft de curator laten weten geen vordering in te zullen dienen.

26-02-2019 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Upton Park heeft tegenover de curator het navolgende
verklaard over de bedrijfsactiviteiten en over de oorzaak van het faillissement.

De onderneming van gefailleerde bestond uit het uitvoeren van journalistieke
activiteiten op voetbalgebied. De onderneming werkte met name in opdracht
van diverse zustervennootschappen die voetbalbladen uitgeven en ook online
actief zijn. Eén zustervennootschap houdt zich niet met voetbal bezig maar
met het uitgeven van een tijdschrift over handwerken. Een zeer beperkt deel
van de omzet wordt gerealiseerd door middel van opdrachten van externe
opdrachtgevers.

Het faillissement zou volgens de bestuurder van Upton Park zijn veroorzaakt
door:

de terugloop van de verkoop van losse tijdschriften;
de terugloop van abonnees, deels gelegen in het missen van het EK en
het WK voetbal in de jaren 2016 en 2018;
de negatieve sfeer in de Nederlandse voetbalbranche in het algemeen;
het vooralsnog niet vrijgeven van de gokmarkt;
het niet flexibel genoeg kunnen ondernemen omdat er teveel personeel
in dienst is, terw ijl de onderneming meer behoefte heeft aan freelancers;
het niet snel genoeg kunnen handelen ten opzichte van online media.

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande lezing van de
bestuurder van Upton Park over de oorzaak van het faillissement.

26-02-2019 
 1

VERSLAG 3
De curator kan zich niet vinden in bovenstaande lezing van de bestuurder van
Upton Park over de oorzaak van het faillissement. Het faillissement is
veroorzaakt doordat de zustervennootschappen van gefailleerde in januari
2019 alle betalingen aan gefailleerde hebben gestaakt. De curator acht dit
onrechtmatig.

23-08-2019 
 3

VERSLAG 6
In aanvulling op hetgeen de curator reeds in het derde verslag heeft
opgemerkt, is uit nader onderzoek gebleken dat de daadwerkelijke oorzaken
van het faillissement van Upton Park, op zichzelf en in onderlinge samenhang,
zijn:

1. het onnodig aanvragen van het eigen faillissement;
2. het feit dat de bestuurder van Upton Park geen actie heeft ondernomen

toen de concernvennootschappen betalingen aan Upton Park staakten;
3. het aanhouden van onvoldoende financiële reserves;
4. het onverplicht doorvoeren van administratieve correctieboekingen,

hetgeen een groot negatief gevolg heeft gehad voor de
vermogenspositie van Upton Park.

20-05-2020 
 6



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 

8

Toelichting 

Gefailleerde had per datum faillissement 8 werknemers in dienst, waarvan 1
werknemer langdurig ziek was. Naast de zieke werknemer betrof het 4
redacteuren, 2 verkopers en 1 administratieve kracht.

26-02-2019 
 1

Personeelsleden 

8

26-02-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

1-2-2019 8

totaal 8

Opstellen en versturen van ontslagbrieven, bijeenkomst personeel en overige
voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 8,8 uur

26-02-2019 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 23-08-2019 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 20-11-2020 
 7

3. Activa

Upton Park heeft geen onroerende zaken in eigendom. 26-02-2019 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Geen. 26-02-2019 
 1

Volgens de administratie van gefailleerde zou gefailleerde een laptop, een
printer en 6 notebooks in eigendom hebben met een boekwaarde per 31
december 2017 van € 2.031,00. De bestuurder van Upton Park heeft
tegenover de curator verklaard dat hij niet meer zou beschikken over deze
zaken. De curator overlegt terzake met de bestuurder van gefailleerde over
een oplossing.

26-02-2019 
 1

De bestuurder van Upton Park heeft laten weten dat hij niet weet waar deze
zaken zich bevinden en dat hij ook niet bereid is om hiervoor een vergoeding
te betalen.

23-08-2019 
 3

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1

Inventarisatie. 26-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1

Per datum faillissement heeft de curator nog een bedrag van € 1.031,88
kunnen factureren in verband met nog niet eerder gefactureerde
werkzaamheden.

26-02-2019 
 1

Het gefactureerde bedrag van € 1.031,88 is op de faillissementsrekening
bijgeschreven.

24-05-2019 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Auteursrechten

Saldo (spaar)rekeningen Rabobank € 642,53

totaal € 642,53 € 0,00

Upton Park heeft auteursrechten ten aanzien van artikelen die door de
werknemers van Upton Park zijn geschreven. De curator onderzoekt of deze
auteursrechten te gelde kunnen worden gemaakt.

26-02-2019 
 1

De Rabobank heeft inmiddels de saldi van de rekening-courant en de
spaarrekening overgemaakt naar de boedelrekening.

24-05-2019 
 2

Ten aanzien van de auteursrechten heeft de curator een procedure gevoerd
tegen Elf+ B.V. en Pro Voetbal B.V. De curator verw ijst hiervoor naar
onderdeel 9 van dit verslag.

18-11-2022
 11

Inventarisatie.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 33,8 uur

26-02-2019 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,9 uur 24-05-2019 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 20-11-2020 
 7



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Prefaillissementsdebiteuren € 3.633,39 € 3.625,99

Boedeldebiteuren € 1.031,88 € 1.031,88

totaal € 4.665,27 € 4.657,87 € 0,00

Per datum faillissement had Upton Park een bedrag van € 3.633,39 van één
debiteur te vorderen. Aan deze debiteur is na datum faillissement nog een
bedrag van € 1.031,88 gefactureerd, waarmee de totale openstaande
debiteurenpost € 4.665,27 bedraagt.

26-02-2019 
 1

Het door de debiteur verschuldigde bedrag is inmiddels voldaan. 24-05-2019 
 2

Inventarisatie omvang debiteuren en aanschrijven debiteur.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,8 uur

26-02-2019 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 24-05-2019 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 23-08-2019 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 20-11-2020 
 7

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Upton Park hield bankrekeningen aan bij Rabobank. Per datum faillissement
was sprake van een positief saldo van € 641,78. Rabobank heeft een
vordering van € 146,99 verrekend met dit positieve saldo en zal het
resterende saldo overmaken op de faillissementsrekening.

Upton Park was ook hoofdelijk aansprakelijk voor het krediet dat Rabobank
heeft verstrekt aan diverse andere vennootschappen. Rabobank heeft Upton

26-02-2019 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Park echter ontslagen van haar aansprakelijkheid, zodat van een bancaire
vordering geen sprake meer is.

Upton Park had twee leasecontracten met betrekking tot twee auto's
afgesloten. De leaseovereenkomsten zijn inmiddels geëindigd en de auto's zijn
door de werknemers die gebruik maakten van de betreffende auto's ingeleverd
bij de leasemaatschappijen.

26-02-2019 
 1

Upton Park heeft geen zekerheden verstrekt. 26-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1

Niet van gebleken. 26-02-2019 
 1

Niet van gebleken. 26-02-2019 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

26-02-2019 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Inventarisatie.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,6 uur

26-02-2019 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 24-05-2019 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 23-08-2019 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 20-11-2020 
 7

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1

Per datum faillissement hebben uitsluitend nog enkele afrondende
werkzaamheden plaatsgevonden. De onderneming is niet voortgezet.

26-02-2019 
 1

Doorstarten onderneming

De curator heeft onderzocht of de onderneming kon worden doorgestart, maar
dit is niet mogelijk gebleken.

26-02-2019 
 1

Niet van toepasing. 26-02-2019 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Toelichting 

Niet van toepassing.

26-02-2019 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

26-02-2019 
 1

Inventarisatie eventuele doorstart.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,7 uur

26-02-2019 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 20-11-2020 
 7

7. Rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels een gedeelte van de administratie van Upton Park
ontvangen. De curator onderzoekt of aan de boekhoudverplichting is voldaan.

26-02-2019 
 1

De curator verwacht dat hij zijn onderzoek in de komende verslagperiode kan
afronden.

24-05-2019 
 2

De curator is van mening dat het bestuur van Upton Park niet aan haar
boekhoudverplichting heeft voldaan.

23-08-2019 
 3

2015 op 29 september 2016
2016 op 22 december 2017
2017 op 7 december 2018

Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd, zodat aan de publicatieverplichting
is voldaan.

26-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Niet relevant. Een eventuele stortingsverplichting is verjaard. 26-02-2019 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

26-02-2019 
 1

Ja

Toelichting 

De curator is van mening dat in dit faillissement sprake is van onbehoorlijk
bestuur. De curator heeft de bestuurder van Upton Park in dit kader inmiddels
aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort. De curator is in
afwachting van een reactie van de bestuurder van Upton Park op deze
aansprakelijkstelling. De curator zal in zijn volgende verslag de grondslagen
voor deze aansprakelijkstelling nader uiteenzetten.

23-08-2019 
 3

Toelichting 

VERSLAG 4
De bestuurder van Upton Park betw ist dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.
De curator beraadt zich thans op eventuele verdere maatregelen tegen de
bestuurder. In dat verband zal de curator vooralsnog de gronden voor deze
aansprakelijkheidstelling niet in dit openbare verslag uiteenzetten.

22-11-2019 
 4

Toelichting 

VERSLAG 5
De curator heeft nog geen definitieve beslissing genomen ten aanzien van
eventuele verdere maatregelen tegen de bestuurder van Upton Park. De
curator verwacht dat hij hierover in de volgende verslagperiode een beslissing
zal nemen.

21-02-2020 
 5

Toelichting 

VERSLAG 6
De curator is inmiddels een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure begonnen
tegen de (middellijk) bestuurders van Upton Park. De curator verw ijst hiervoor
naar onderdeel 9 van dit verslag.

De curator is van mening dat de (middellijk) bestuurders van Upton Park hun
taak als bestuurders onbehoorlijk hebben vervuld en dat aannemelijk is dat dit
onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Om die
reden zijn, naar de mening van de curator, de (middellijk) bestuurders van
Upton Park hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort op grond van
artikel 2:248 lid 1 jo. 2:11 BW.

20-05-2020 
 6



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 

In onderzoek.

26-02-2019 
 1

In onderzoek

Toelichting 

Vooralsnog niet van gebleken.

23-08-2019 
 3

Zie bovenstaand. 26-02-2019 
 1

Bestuderen administratie en overleg met de bestuurder.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 9,7 uur

26-02-2019 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 55,4 uur 24-05-2019 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 21,8 uur 23-08-2019 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 69,7 uur 21-02-2020 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 20-05-2020 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,4 uur 20-11-2020 
 7

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,9 uur 20-05-2021 
 8

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,0 uur 19-11-2021 
 9

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 19-05-2022 
 10

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 

De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, een boedelvordering van het
UWV in verband met de salarisbetalingen na datum faillissement.

26-02-2019 
 1

€ 44.827,82

Toelichting 

Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering van € 44.827,82 bij de curator
ingediend in verband met de overname van salarisbetalingen vanaf datum
faillissement.

23-08-2019 
 3

€ 46.542,22

Toelichting 

Het UWV heeft haar boedelvordering verhoogd tot een bedrag van €
46.542,22.

22-11-2019 
 4

Toelichting 

De curator heeft inmiddels een bedrag van € 4.527,26 aan boedelkosten
voldaan in verband met de kosten van de door de curator ingeschakelde
accountant, deurwaarderskosten en verschuldigd griffierecht. De curator
verwacht nog boedelvorderingen in verband met de lopende procedure, zoals
deurwaarderskosten, griffierecht en advocaatkosten.

20-05-2020 
 6

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode is nog een bedrag van € 460,10 voldaan ten
behoeve van deurwaarderskosten in verband met de lopende procedure. In
totaal is er inmiddels een bedrag van € 4.987,36 aan boedelkosten voldaan.

20-11-2020 
 7

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode is nog een bedrag van € 1.940,25 aan
deurwaarderskosten voldaan in verband met de betekening van het vonnis en
door de curator gelegde beslagen.

19-11-2021 
 9

€ 46.542,22

Toelichting 

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de advocaatkosten ter hoogte
van € 14.750,00 excl. btw voldaan. Buiten de boedelvordering van het UWV en
zijn eigen salaris verwacht de curator geen boedelkosten meer.

19-05-2022 
 10



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 42.129,00

Toelichting 

De Belastingdienst heeft een preferente vordering van € 42.129,00 bij de
curator ingediend.

26-02-2019 
 1

€ 40.129,00

Toelichting 

Na een door de curator ingediend bezwaar, heeft de Belastingdienst zijn
preferente vordering verlaagd tot € 40.129,00.

22-11-2019 
 4

Toelichting 

Vooralsnog niet ingediend. De curator verwacht dat dit nog wel zal gebeuren.

26-02-2019 
 1

€ 21.439,79

Toelichting 

Het UWV heeft inmiddels een preferente vordering ter hoogte van € 21.439,79
bij de curator ingediend.

23-08-2019 
 3

Toelichting 

Vooralsnog niet van gebleken.

26-02-2019 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

2
26-02-2019 

 1

4
24-05-2019 

 2

4
23-08-2019 

 3

5
22-11-2019 

 4

6
20-05-2021 

 8

6
19-11-2021 

 9

6
19-05-2022 

 10

€ 4.158,53
26-02-2019 

 1

€ 28.585,59
24-05-2019 

 2

€ 28.585,59
23-08-2019 

 3

€ 35.148,27
22-11-2019 

 4

€ 110.112,72
20-05-2021 

 8

€ 110.112,27
19-11-2021 

 9

€ 110.112,27
19-05-2022 

 10



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

Op dit moment kan de curator nog geen uitspraak doen over de w ijze waarop
dit faillissement zal worden afgewikkeld.

26-02-2019 
 1

Vooralsnog onbekend. 23-08-2019 
 3

De w ijze van afw ikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de uitkomst van
de procedure tegen de (middellijk) bestuurders van Upton Park, Elf+ B.V. en
Pro Voetbal B.V.

20-05-2020 
 6

Gezien de hoogte van de boedelvorderingen en het overeengekomen
schikkingsbedrag, verwacht de curator geen uitkering aan de concurrente en
preferente crediteuren te kunnen doen.

19-11-2021 
 9

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende
werkzaamheden.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,8 uur

26-02-2019 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,3 uur 24-05-2019 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,6 uur 23-08-2019 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 21-02-2020 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 20-05-2020 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 20-11-2020 
 7

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,9 uur 20-05-2021 
 8

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 19-05-2022 
 10

9. Procedures

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

1. De drie (middellijk) bestuurders van Upton Park.
2. Pro Voetbal B.V.
3. Elf+ B.V.

De vorderingen tegen het (middellijk) bestuur van Upton Park en Elf+ B.V. en
Pro Voetbal B.V. zijn in één procedure ingesteld.

20-05-2020 
 6

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1

De procedure tegen de (middellijk) bestuurders van Upton Park betreft een
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. De curator vordert primair een
veroordeling van de (middellijk) bestuurders van Upton Park tot betaling van
het gehele faillissementstekort in het faillissement van Upton Park op grond
van artikel 2:248 lid 1 jo 2:11 BW.

De procedure tegen Pro Voetbal B.V. en Elf+ B.V. heeft betrekking op een
inbreuk door deze vennootschappen op auteursrechten van Upton Park. Deze
vennootschappen geven maandelijks de voetbaltijdschriften Elf Voetbal en
Panna! uit. In meerdere tijdschriften en op de bijbehorende websites zijn door
deze vennootschappen uitgaven gepubliceerd waarvan het auteursrecht
toekomt aan Upton Park. Aangezien Elf+ en Pro Voetbal geen toestemming
hadden om gebruik te maken van de auteursrechten, is sprake van een
inbreuk. De curator vordert in deze procedure onder andere schadevergoeding
en opgave van de door Elf+ B.V. en Pro Voetbal B.V. genoten w inst, zodat de
volledige omgang van de schade kan worden bepaald.

20-05-2020 
 6



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 1

De curator heeft de dagvaarding kort vóór het uitbrengen van dit verslag
uitgebracht. Gedaagden zijn hierin opgeroepen tegen de rolzitting van 27 mei
2020. De curator verwacht dat zich namens gedaagden op deze datum een
advocaat zal stellen, waarna waarschijnlijk door de rechtbank een uitstel zal
worden verleend voor het indienen van een conclusie van antwoord.

20-05-2020 
 6

Inmiddels is de conclusie van antwoord door de advocaat van gedaagden
ingediend en heeft de rechtbank een datum voor de comparitie van partijen
bepaald. Deze comparitie zal op 25 januari 2021 plaatsvinden.

20-11-2020 
 7

De comparitie heeft op 25 januari 2021 plaatsgevonden. Tijdens en na deze
comparitie heeft de curator overleg gevoerd over een mogelijke schikking. De
curator heeft hierover geen overeenstemming met gedaagde kunnen bereiken.
De procedure staat nu op de rol van 9 juni 2021 voor vonnis.

20-05-2021 
 8

De rechtbank heeft op 15 september 2021 eindvonnis gewezen. De rechtbank
heeft in haar vonnis voor recht verklaard dat het bestuur van Upton Park zich
schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 lid
1 BW en dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het
faillissement van Upton Park. De bestuurders zijn hoofdelijk veroordeeld tot
betaling aan de curator van het tekort in het faillissement van Upton Park,
nader op te maken bij staat. De vorderingen tegen Pro Voetbal B.V. en Elf+
B.V. zijn afgewezen.

Na dit vonnis is de curator met de bestuurder van Upton Park en zijn advocaat
in overleg getreden over een minnelijke regeling ter voorkoming van een hoger
beroep procedure. Aangezien in eerste instantie geen overeenstemming kon
worden bereikt, heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris
diverse beslagen ten laste van de bestuurders gelegd. Nadat deze beslagen
waren gelegd, heeft de bestuurder van Upton Park contact met de curator
gezocht om nogmaals in onderhandeling te treden over een minnelijke
regeling.

Uiteindelijk heeft dit overleg geleid tot overeenstemming. In het kader van
deze regeling betalen de bestuurders een bedrag van € 160.000,00 aan de
faillissementsboedel. Daarnaast hebben de bestuurders aan de
proceskostenveroordeling van € 8.987,06 voldaan. De curator heeft, met
toestemming van de rechter-commissaris, ingestemd met deze regeling op
basis van de financiële positie van de (middellijk) bestuurders van Upton Park
en de kosten en risico's van een eventueel hoger beroep.

Het bedrag van € 160.000,00 zal in termijnen worden voldaan. De eerste
termijn van € 80.000,00 is reeds door de curator ontvangen. Het resterende
bedrag van € 80.000,00 zal in 20 maandelijkse termijnen van € 4.000,00 door
de bestuurders worden voldaan. De laatste termijn vervalt op 15 augustus
2023.

19-11-2021 
 9

De betalingsregeling wordt vooralsnog nagekomen. Op dit moment heeft de
curator een bedrag van € 100.000 ontvangen.

19-05-2022 
 10

De betalingsregeling wordt nog altijd nagekomen. Op dit moment heeft de
curator een bedrag van € 124.000 ontvangen.

18-11-2022
 11



9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Geen. 26-02-2019 
 1

Opstellen dagvaarding, beslagrekest en overleg met advocaat.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 34,2 uur

20-05-2020 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 9,1 uur 20-11-2020 
 7

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 107,2 uur 20-05-2021 
 8

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 25,7 uur 19-11-2021 
 9

10. Overig

De curator zal in de volgende verslagperiode in ieder geval de volgende
werkzaamheden verrichten:

1. nadere inventarisatie crediteuren;
2. incasso debiteur;
3. rechtmatigheidsonderzoek.

26-02-2019 
 1

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en het innemen van een definitief
standpunt ten aanzien van eventueel onbehoorlijk bestuur.

24-05-2019 
 2

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of een minnelijke
regeling ten aanzien van de door de curator geconstateerde onbehoorlijke
bestuur tot de mogelijkheden behoort. Indien dit niet het geval is zal de
curator een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure beginnen.

23-08-2019 
 3

De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over het al
dan niet voeren van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

22-11-2019 
 4

In de afgelopen verslagperiode bleek nader onderzoek noodzakelijk ten
aanzien van een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. De
beslissing over het al dan niet voeren van een dergelijke procedure zal dan
ook pas in de komende verslagperiode worden genomen.

21-02-2020 
 5

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden van de curator met
name bestaan uit werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de procedure bij de
rechtbank.

20-05-2020 
 6

De werkzaamheden van de curator zullen ook in de komende verslagperiode
met name bestaan uit werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de procedure

20-11-2020 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

bij de rechtbank.  7

De curator wacht het vonnis af. De verdere werkzaamheden in dit faillissement
zijn afhankelijk van de inhoud van het vonnis.

20-05-2021 
 8

De curator zal de nakoming van de betalingsregeling door de bestuurders in de
gaten houden.

19-11-2021 
 9

De werkzaamheden van de curator hebben uitsluitend betrekking op het
monitoren van de nakoming van de betalingsregeling en eventuele afrondende
werkzaamheden.

19-05-2022 
 10

Vooralsnog onbekend. 26-02-2019 
 1

Vooralsnog onbekend. 23-08-2019 
 3

Onbekend. Dit faillissement kan pas worden afgewikkeld nadat de lopende
procedure is afgewikkeld.

20-05-2020 
 6

Indien de betalingsregeling wordt nagekomen, verwacht de curator dat dit
faillissement kort na 15 augustus 2023 kan worden afgewikkeld.

19-05-2022 
 10

18-5-2023 18-11-2022
 11



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 6,8 uur 26-02-2019 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,4 uur 24-05-2019 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,5 uur 23-08-2019 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,5 uur 21-02-2020 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,9 uur 20-05-2020 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,2 uur 20-11-2020 
 7

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,00 uur 20-05-2021 
 8

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,4 uur 19-11-2021 
 9

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,9 uur 19-05-2022 
 10

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,2 uur 18-11-2022
 11

Bijlagen
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