Van: Bureau Orde van Advocaten Overijssel <Bureau@orde-overijssel.nl>
Onderwerp: Financiële positie 30-6-2017
Datum: 18 september 2017 16:17:30 CEST
Aan: Mark Wullink <m.wullink@aaa-advocatuur.nl>, S.j.p Kukolja <s.kukolja@aaaadvocatuur.nl>
Geachte confrères,
Bij brief van 20 juli schreef ik u het volgende:
Mede in verband met de beëindiging door de heer Katgert (namens zijn familie) van de
opdrachtrelatie en de in zijn brief vervatte aansprakelijkheidsstelling en het wegvallen van de
insolventiepraktijk wens ik een actuele stand van zaken van uw kantoor te zien.
Ik ontvang graag:
Tussentijdse balans en staat van baten en lasten over de eerste 6 maanden, onderbouwd
overzicht onderhandenwerk en debiteuren, liquiditeitsoverzicht (prognose over 12 maanden),
cash flow overzicht en solvabiliteitspercentage . Ik wens te zien dat en hoe u in staat bent aan
uw lopende verplichtingen te voldoen.
Bij brief van 31 augustus schreef ik uw toenmalig raadsman mr. Doeleman:
Ik maak een uitzondering voor de bedrijfseconomische actuele informatie, deze dient uiterlijk
ultimo week 35 aangeleverd te zijn. Met een adequate administratie moet die informatie, en in
ieder geval de informatie over liquiditeit, en derhalve continuïteit, (bankstanden, debiteuren, te
factureren omzet en onderhanden werk) binnen een paar uur op papier kunnen staan.
Ik ga er van uit dat deze brief u heeft bereikt.

Wij hebben exact datgene
aangeleverd, dat de Deken
heeft gevraagd.

Inmiddels ontving ik de volgende stukken
• saldilijst klanten AAA Advocatuur (zonder datum);
• overzicht onderhanden werk per 31 augustus 2017;
• printscreen ABN AMRO bankrekening
NL26ABNA0831615915 t.n.v. Kukolja & Wullink Advocaten per 01 september 2017;
• printscreen ING betaal-/spaarrekening NL72INGB0005472822 t.n.v. Kukolja & Wullink
Advocaten per 01 september 2017.
Deze stukken heb ik ter beoordeling toegezonden aan de unit Financieel Toezicht Advocatuur,
die werkt onder mijn verantwoordelijkheid met een afgeleide geheimhouding. In de bijlage treft u
het rapport aan.
De unit FTA stelt vast dat op basis van de aangeleverde stukken geen uitspraak gedaan
kan worden over de financiële positie van het kantoor per 30 juni 2017. Hiermee staat vast
dat u dus geen uitvoering heeft gegeven aan mijn verzoek, dat zoals gesteld tot doel had “te
zien dat en hoe u in staat bent aan uw lopende verplichtingen te voldoen.”
Ik verzoek u nu uiterlijk per ultimo week 38 de door mij in mijn brief van 20 juli gevraagde
informatie omtrent de financiële positie per 30 juni 2017 van het kantoor aan mij aan te leveren.
Met vriendelijke groet,

•

mr. C.A.M. Luttikhuis
deken

•

De Deken draait het om. Hij heeft de verkeerde
informatie gevraagd;
Hij probeert zijn fout bij ons in de schoenen te
schuiven.

