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Dit verslag draagt een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Activiteiten onderneming : Gefailleerde exploiteerde tot medio 2010 een 
assurantiekantoor in verzekeringen. Gefailleerde richtte 
zich voornamelijk op verzekeringen in de maritieme 
wereld. Medio 2010 heeft gefailleerde haar 
verzekeringsportefeuille verkocht en haar 
bedrijfsactiviteiten gestaakt. 

Omzetgegevens  : 2014: € 19.244,- (t/m datum faillissement) 
   2013: € 294,- 
   2012: €  328.140,- 
Personeel gemiddeld aantal : Thans 0. Op het moment van het staken van de 

bedrijfsactiviteiten (in 2010) had gefailleerde 8 
werknemers in dienst. 

Verslagperiode : Oktober 2017 – december 2017 
 
 
1. Inventarisatie  
1.1 Directie en organisatie : Directeur en enig bestuurder van gefailleerde is sinds 

1989 de heer Merlin Haddon (woonachtig in Frankrijk). 
Enig aandeelhouder van gefailleerde is sinds 1989 H.W. 
International B.V. gevestigd te Amsterdam. 

   H.W. International maakt onderdeel uit van een 
wereldwijd assuradeuren concern.   

1.2  Winst en verlies : 2014: € 19.244,- (t/m datum faillissement) 
   2013: € 294,- 
   2012: €  328.140,- 
1.3 Balanstotaal : 2014: € 87.059,- (per datum faillissement) 
   2013: € 147.731,- 
   2012: € 215.109,- 
1.4 Lopende procedures :  N.v.t. 
1.5 Verzekeringen :  N.v.t.  
1.6 Huur :  N.v.t.  
1.7 Oorzaak faillissement :   
 Het bestuur van gefailleerde heeft de curator gemeld dat na de staking van de activiteiten 

van gefailleerde tevergeefs gepoogd is regelingen te treffen met crediteuren. Pas nadat eind 
2013 crediteur Zwitserleven haar vordering op gefailleerde actief ging incasseren is besloten 
tot het doen van eigen aangifte van het faillissement. 

  De curator onderzoekt de oorzaak / oorzaken van het faillissement en komt daar in het 
volgende verslag op terug. 
2e verslag: De curator is de mening toegedaan dat op terechte gronden eigen aangifte van 
het faillissement is gedaan (nu kennelijk geen buitengerechtelijk akkoord bewerkstelligd kon 
worden). De curator meent echter dat veel eerder aangifte van het faillissement had moeten 
worden gedaan. De schuldenlast is onnodig hoog opgelopen doordat te lang gewacht is met 
het doen van eigen aangifte van het faillissement. Zie verder hieronder bij punt 7.5. 
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2. Personeel 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0  
2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0 
2.3 Datum ontslagaanzegging : N.v.t. 
   
 
3. Activa  

Onroerende zaken 
N.v.t. 
 
Bedrijfsmiddelen  
 N.v.t.  
Voorraden/ onderhanden werk 
N.v.t. 
 
Andere activa 
Gefailleerde heeft medio 2010 (i.v.m. de staking van haar bedrijfsactiviteiten) haar 
verzekeringsportefeuille verkocht (ziehiervoor).  
Uit dien hoofde heeft gefailleerde nog een bedrag van euro 27.480,=- van de koper te 
vorderen.  
Voornoemde resterende koopsom dient in 4 maandelijkse termijnen (september, oktober, 
november, december 2014) afbetaald te worden. De curator int voornoemde resterende 
koopsom. 
2e verslag: M.b.t. de termijnen over de maanden november en december 2014 schiet de koper 
tekort. De curator incasseert de laatste twee termijnen. 3e verslag: De koper stelt zich op het 
standpunt dat zij gerechtigd is de betaling van de laatste twee termijnen op te schorten. De 
koopovereenkomst biedt de mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing van de koopsom 
(middels nacalculatie). De koper meent dat er gronden zijn voor verlaging van de koopprijs. De 
curator is met de koper in gesprek. 
4e verslag: Discussie met de koper heeft erin geresulteerd dat nagenoeg het gehele naar de 
mening van de curator resterende bedrag wordt voldaan (een kleine verlaging van de koopprijs 
blijkt gerechtvaardigd te zijn).   

 
4. Debiteuren  

Gefailleerde heeft twee oude debiteuren voor een totaalbedrag van euro 18.544,09. De 
curator gaat tot inning van deze debiteuren over.  
3e verslag: Tot inning van de debiteuren is het nog niet gekomen. De (oude) vorderingen 
worden betwist. De curator verricht nader onderzoek. 
4e verslag: De curator ziet bij gebreke aan voldoende onderbouwing voor de oude 
debiteurenvordering (vooralsnog) onvoldoende mogelijkheden tot incasso.  

 
5. Bank / Zekerheden 
5.1  Vordering van bank(en):  

Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank. Op datum faillissement bedroeg het banksaldo 
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van gefailleerde euro 41.035,-. Gefailleerde heeft geen bankschulden. De curator heeft de 
bank verzocht voornoemd creditsaldo op de faillissementsrekening te storten. 
2e verslag: De bank is nalatig in het overboeken van het creditsaldo aan de curator (de curator 
heeft inmiddels tenminste 5 maal verzocht om het creditsaldo over te boeken naar de 
faillissementsrekening). Blijft betaling binnen een week na heden uit, dan start de curator een 
kort geding tegen de bank.  
3e verslag: De bank is (onder druk van het aangekondigde kort geding) tot de gevraagde 
overboeking naar de boedelrekening overgegaan. 

 
5.2 Leasecontracten : N.v.t. 
5.3 Beschrijving zekerheden : N.v.t. 
5.4 Separatistenpositie : N.v.t. 
5.5 Boedelbijdragen : N.v.t. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud : N.v.t. 
5.7 Reclamerechten : N.v.t. 
5.8 Retentierechten : N.v.t. 
 Werkzaamheden :  

De curator heeft ABN-AMRO bank verzocht voornoemd creditsaldo op de 
faillissementsrekening te storten. 

 
6. Doorstart / voortzetten 

N.v.t. 
 
Doorstart 
N.v.t. 

 
7. Rechtmatigheid 
7.1 Boekhoudplicht :  

De administratie van gefailleerde (circa 800 ordners) bevindt zich in Engeland (op het 
hoofdkantoor van de moedervennootschap van gefailleerde). De administratie wordt, daar 
waar de curator dat wenst, naar Nederland vervoerd.  

 3e verslag: De curator heeft aanleiding gezien om ook de hardcopy boekhouding van   
 gefailleerde te onderzoeken. De curator neemt in het volgende verslag een standpunt in over  
 de boekhoudplicht.  
 4e verslag: De curator is nog niet in staat een beslissing te nemen over de boekhoudplicht. 

   5e verslag: De curator is nog niet in staat een beslissing te nemen over de boekhoudplicht. 
 6e verslag: De curator is nog niet in staat een beslissing te nemen over de boekhoudplicht. 
 7e verslag: De administratie van gefailleerde strookt op een aantal punten (zoals m.b.t. de 

crediteuren administratie) niet met de werkelijkheid, waardoor de curator meent dat niet 
voldaan is aan de boekhoudplicht.  
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7.2 Depot jaarrekeningen:  
De jaarrekeningen van gefailleerde zijn tijdig gedeponeerd. 
 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant :  
N.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen:  
Nu eventuele volstortingsaanspraken van de curator zijn verjaard verricht de curator geen 
onderzoek naar de vraag of volstorting heeft plaatsgevonden. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur:  
In onderzoek. In het volgende verslag neemt de curator op dit punt een standpunt in. 

 2e verslag: De curator heeft becijferd dat het “doorondernemen” daar waar de activiteiten 
van gefailleerde na verkoop beëindigd waren, tot aan datum faillissement euro 187.779,-- 
heeft gekost.  
Hetgeen de crediteuren thans vanuit de boedel kunnen ontvangen is hierdoor substantieel 
lager dan hetgeen de crediteuren kort na staking van de bedrijfsactiviteiten hadden kunnen 
ontvangen. De curator meent dat het bestuur van gefailleerde in had moeten grijpen toen hij 
constateerde dat crediteuren van maand tot maand slechter werden van het feit dat de 
kosten van gefailleerde door bleven lopen, terwijl de bedrijfsactiviteiten beëindigd waren.  
De curator heeft het bestuur van gefailleerde in de gelegenheid gesteld zijn visie op het 
voorgaande kenbaar te maken. In het volgende verslag neemt de curator een definitief 
standpunt in m.b.t. bestuurders-aansprakelijkheid.  
3e verslag: Het bestuur van gefailleerde heeft de curator gemeld dat geenszins getreuzeld is 
met het doen van eigen aangifte van het faillissement. Er zou na de verkoop van de 
onderneming van gefailleerde de nodige tijd genomen zijn om de vennootschap nieuw leven 
in te blazen en een buitengerechtelijk crediteurenakkoord te bewerkstelligen.                                                         
Toen bleek dat de vennootschap geen nieuw leven in kon worden geblazen en een 
buitengerechtelijk crediteurenakkoord niet mogelijk was, zou eigen aangifte van het 
faillissement zijn gedaan. 

 
De curator heeft het bestuur gevraagd inzichtelijk te maken dat (meer dan 2,5 jaar) gepoogd 
is de vennootschap nieuw leven in te blazen en dat gepoogd is een buitengerechtelijk 
crediteurenakkoord te bewerkstelligen.  
Kort gezegd heeft het bestuur de curator niet overtuigd (zij kon haar stellingen niet / 
nauwelijks substantiëren).  
 
De curator beraadt zich over vervolgstappen richting het bestuur van gefailleerde. 
 
4e + 5e verslag: De curator is met het bestuur van gefailleerde in gesprek getreden over een 
minnelijke regeling in het kader waarvan aan de boedel een aanbod is gedaan. Er is nog geen 
overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling. 
 
6e verslag: De gesprekken met het bestuur vann gefailleerde hebben (nog) niet tot een 
minnelijke regeling geleid. De curator is voornemens een gerechtelijke procedure te starten 
tegen het bestuur van gefailleerde. 
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7e verslag: De curator is nog geen gerechtelijke procedure gestart. 
 
 
7.6 Paulianeus handelen:  

In onderzoek. In het volgende verslag neemt de curator op dit punt een standpunt in. 
2e verslag: Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.  

  
8. Crediteuren 
8.1 Boedelvorderingen   : Vooralsnog uitsluitend het salaris van de curator   
8.2 Pref. vord. van de fiscus  : N.v.t.  
8.3 Pref. vord. van het UWV  : N.v.t.  
8.4 Andere pref. crediteuren   : N.v.t.   
8.5 Aantal concurrente crediteuren   : 12 (volgens crediteurenlijst failliet) 
                                                6e verslag: 5  (ingediend) 
                                                               7e verslag: 4    
      8e verslag: 2      
8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : Euro 319.135,52 
                                                          6e verslag: Euro 847.552,20 (waaronder een intercompany 

schuld aan HWI van EUR 536.264,-) 
  7e verslag: Euro 759.107,63 
  8e verslag: Euro 650.080,33 
  9e verslag: Euro 559.494,33 
 
       
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :  

Bij de huidige stand van zaken zou gedeeltelijke uitbetaling op de concurrente vorderingen 
mogelijk zijn. De aandeelhouder van gefailleerde overweegt een crediteurenakkoord aan te 
bieden.  

 8e verslag: De curator heeft een datum voor een verificatievergadering gevraagd. 
 9e verslag: Gedurende de verificatievergadering is de lijst van erkende schuldeisers 

vastgesteld. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken de totale faillissementskosten 
vast te stellen waarna bekend is welk percentage er alsnog aan de schuldeisers zal worden 
uitgekeerd.  

  
9. Procedures 
 N.v.t. (Gefailleerde was kort voor datum faillissement gedagvaard door haar schuldeiser 

Zwitserleven. Zwitserleven heeft de dagvaarding echter niet aangebracht toen zij vernam dat 
gefailleerde eigen aangifte van haar faillissement zou doen). 

 
10. Overig 
 
10.1  Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend. 
10.2  Plan van aanpak :De curator richt zich op het dispuut met het bestuur van gefailleerde.  
10.3 Indiening volgend verslag: Niet van toepassing.  
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Rotterdam,  19 december 2017 
 
 
 
 
R. le Grand, curator
 


