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Nummer: 11

Gegevens gefailleerde:

Hessing Holding B.V., Hessing De Bilt B.V., Hessing Service
Center B.V., Hessing’s Autobedrijven B.V. en Hessing Vacht
B.V., alle gevestigd te Utrecht, aan de (3543 AC) Proostwetering
53.
16/12/17 F, 16/12/18 F, 16/12/19 F, 16/12/20 F, 16/12/21 F
9januari 2012
mr. .1. Westerhof
mr. V. Sneevliet

Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:

Datum: 12september2014

De gefailleerde vennootschappen hielden zich met name bezig met
de in- en verkoop van auto’s in het luxe segment en alles wat daar
direct en indirect verband mee houdt (Hessings Autobedrijven). In
Hessing Service Center werd een bijbehorend service centrum
geëxploiteerd (garagebedrijf). Hessing Vacht hield zich kennelijk
kortheidshalve bezig met dein-en verkoop van vaartuigen.
Hessing Holding fungeerde als houdstermaatschappij, terwijl in
Hessing Bilt B.V. feitelijk geen activiteiten (meer) plaats vonden.
De omzet van de totale groep, waartoe ook andere
vennootschappen dan de gefailleerde vennootschappen behoren
(Aerenbergh B.V., Aerenbergh Pensioen B.V. en Ridderoord B.V.),
bedroeg in 2010 EUR 13.692.017,-- (netto) en EUR 15.789.524,-in 2009.
40 (verdeeld over Hessing Holding, Hessing Service Center en
Hessing Autobedrijven)
-

-

Omzetgegevens:

Personeel gemiddeld aantal:
Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:

16mei -5september2014
Hessing Holding:
Hessing De Bilt:
Hessing Autobedrijven:
Hessing Service Center:
Hessing Vacht:
Totaal

Bestede uren totaal

Hessing Holding:
Hessing De Bilt:
Hessing’s Autobedrijven:
Hessing Service Center:
Hessing Vacht:
Totaal:

9,9
0,6
0,8
0,8
0,8
12,9

uur
uur
uur
uur
uur
uur

593
13,8
95,5
23,1
100,3
825,7

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Voor zover er in dit verslag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.
Algemeen
Dit verslag betreft de (afwikkeling van de) faillissementen van Hessing Holding 8. V. (“HH”) (opgericht in
1980), Hessing De Bilt 6. V. (~‘HDB”) (opgericht in 1976), Hessing’s Autobedrijven (“HA”) (opgericht in
1978), Hessing Service Center (“HSC”) (opgericht in 1977) en Hessing Yacht 6. V. (“HY”) (opgericht in
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1994) (de vijf gefailleerde vennootschappen hierna gezamenlijk: de “gefailleerde”). Op 4 januari 2012
werd aan de gefailleerde surseance van betaling verleend, die op 9 januari 2012 werd omgezet in
faillissement.
Alhoewel de topholding van de ‘Hessing-Groep’, Aerenbergh B. V. (“Aerenbergh”) eveneens binnen de
verslagperiode failliet werd verklaard, met benoeming van mr. Y Snee vliet tot rechter-commissaris en
mr. J. Westerhof tot curator (d.d. 2 februari 2012), maakt de afwikkeling van dat faillissement geen deel
uit van het onderhavige verslag. De curator zal het verslag dat betrekking heeft op Aerenbergh uiterlijk
op 2maart a.s. indienen.
Organisatie
NH houdt alle aandelen in de vier gefailleerde vennootschappen. De aandelen in NH worden gehouden
door Aerenbergh, wier aandelen op haar beurt worden gehouden door Stichting Administratiekantoor
Aerenbergh. Aerenbergh houdt ook de aandelen in het kapitaal van Ridderoord 8. V. en Aerenbergh
Pensioen 8. V., die overigens beide niet in staat van faillissement verkeren. Op 2 februari 2012 is, zoals
hierboven gemeld, Aerenbergh failliet verklaard. De heer F.M. Hessing is onmiddellijk bestuurder van
gefailleerde. Zie voor de volledigheid onderstaand overzicht (per datum faillissement).
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Autobedrijf (NA, HSC)
De gefailleerde houdt zich sinds haar oprichting bezig met de handel in auto’s en alles wat daarmee
direct en indirect samenhangt. In het verleden werden zowel Amerikaanse auto’s verhandeld, als
(andere) auto’s in het luxe segment, maar de laatste jaren werden nog slechts auto’s van de merken
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Maserati, Rolls Royce, Lam borghini, Bentley en Bugatti verhandeld. Gefailleerde bezat voor deze merken
de exclusieve dealercontracten. De activiteiten vonden plaats in het pand aan de Proostwetering 53 te
Utrecht (aan de A2). Het pand, dat in eigendom toebehoort aan HH herbergt zowel een showroom als
een inpandige garage (voor onderhouds- en servicewerkzaamheden).
Hessing Holding, Hessing De Bilt en Hessing Yacht
HH fungeerde binnen de ‘Hessing-Groep’ als (tussen)houdstermaatschappij. In HDB vonden geen
activiteiten plaats. Voorzover thans bekend, is deze vennootschap leeg.
In 1994 werd HY opgericht, die zich gelet op de inschrijving in het handelsregister kennelijk bezig hield
met kortweg de handel in schepen. Inmiddels is duidelijk geworden dat er twee vaartuigen op naam
van HY staan. Een kapiteinssloep (ligplaats Loosdrecht) en een lach t, type Ferretti 550, genaamd
“Kristellen”. Dit jacht ligt in een jachthaven in Théole sur Mer, een dorpje in Zuid-Frankrijk onder de rook
van Cannes. De Barclays Bank (Londen) heeft het jacht gefinancierd en er een scheepshypotheek op
gevestigd van EUR 909.000,-- te vermeerderen met EUR 363.000,-- (rente en kosten). Ook is er een
pandrecht gevestigd op roerende zaken en rechten die behoren bij, of verband houden met het vaartuig.
De Barclays Bank heeft zich vooralsnog nog niet tot de curator gewend, als gevolg waarvan nog niet
bekend is hoe groot de vordering van de bank is en op welke wijze zij haar zekerheidsrechten wenst uit te
winnen.
-

-

HY: In het kader van de verkoop van het jacht Kristellen heeft de Barclays Bank (eerste
hypotheekhouder) zich inmiddels tot de curator gewend. Met toestemming van de rechter-commissaris
is met de bank afgesproken dat het schip onderhands zal worden verkocht, formeel door de curator,
maar feitelijk door de Bank, die derhalve alle werkzaamheden en kosten in het kader van het
verkooptraject voor zijn rekening neemt. Terzake de onderhandse verkoop voldoet de bank een
boedelbijdrage van EUR 5000,--. Er is inmiddels een koper gevonden. De curator verwacht dat het
vaartuig in de komende verslagperiode zal worden verkocht.
In de derde verslagperiode is het jacht ‘Kristellen’ verkocht voor een bedrag van EUR 392.976,59. De
bijbehorende boedelbijdrage van EUR 5.000,-- is ontvangen op de boedelrekening.
Op de kapiteinssloep ‘Bluf’ heeft Scherpel Jachthaven B. V. (winterstalling) een recht van retentie
geclaimd. Met toestemming van de rechter-commissaris zal de curator in de komende verslagperiode de
(betrekkelijk geringe) vordering van Scherpel voldoen (ex art. 60 lid 2 Fw) om de sloep vervolgens in
bezit te nemen. Wajer & Wajer zal in opdracht van de curator de verkoop van het vaartuig ter hand
nemen.
De sloep ‘Bluf’ is inmiddels in opdracht van de curator in de verkoop genomen door Wajer & Wajer. De
curator houdt terzake de verkoop van het object een vinger aan de pols.
De sloep is nog altijd niet verkocht. De curator zal deze ter veiling aanbieden tenzij er in de komende
verslagperiode mogelijkheden zijn om deze op een andere wijze te verkopen.
In de afgelopen verslagperiode is de sloep door middel van een internet veiling (BVA) verkocht. De netto
opbrengst bedraagt EUR 41.019,-, welk bedrag inmiddels is ontvangen op de boedelrekening.
Financiële achtergrond

Uit de geconsolideerde jaarrekening van Aerenbergh blijkt dat de gehele Hessing-groep in 2009 en 2010
een verlies noteerde van respectievelijk EUR 671.833,-- en EUR 663.739,--. Uit de jaarrekeningen kan
worden opgemaakt dat na 2008 de omzet significant is afgenomen als gevolg van een afgenomen vraag
naar auto’s van de eerdergenoemde merken.
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Oorzaak/aanleiding faillissement
Er is door de curator inmiddels een onderzoek in gesteld naar de onderliggende oorzaken van het
faillissement. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kunnen hierover nog geen definitieve uitspraken
worden gedaan.
Naar zeggen van de directie is het faillissement mede ontstaan als gevolg van een teruglopende vraag
naar auto’s in het exclusieve segment. De omzetten binnen de ‘Hessing-Groep’ daalden daardoor
significant terwijl de kosten op niveau bleven. Uiteindelijk kon daardoor niet meer worden voldaan aan
de kortlopende en langlopende verplichtingen. Daarnaast bleken betrokken financiers niet genegen om
gefailleerde veel ruimte te geven om aan de uit hoofde van verstrekte financierin gen voortvloeiende
verplichtingen te voldoen.
Voor de directe aanleiding van het faillissement wordt verwezen naar het tussen de gefailleerde en
Alcredis Finance ontstane conflict over de (terug)betaling van een door Alcredis verstrekte lening.
Alcredis Finance verstrekte in 2008 een financiering van EUR 10 mio aan HA, voor de terugbetaling
waarvan de andere groepsmaatschappijen zich hoofdelijk verbonden. Omdat de leningnemers niet
voldeden aan hun (terug)betalingsverplichtingen, heeft Alcredis beslag laten leggen op de gehele
handelsvoorraad voertuigen van HA. Als gevolg daarvan begon de bedrijfsvoering van de auto-tak van
de gefailleerde ernstige haperin gen te vertonen. Nadat ook de Rabobank (als financier van het
werkkapitaal) de financieringsovereenkomst met de gefailleerde beëindigde werd het faillissement
feitelijk onafwendbaar. Alcredis had inmiddels ook een faillissementsverzoek ingediend, maar die werd
op 5januari2012 ingehaald door de aan gefailleerde verleende surseance van betaling. Tenslotte werd
de surseance op 9 januari 2012 omgezet in een faillissement.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond. Uit dat onderzoek is gebleken dat de Hessing-groep al vanaf 2004 (structureel) operationeel
verlies leed. Deze operationele verliezen waren in de jaarrekeningen van gefailleerde niet direct
zichtbaar omdat steevast herwaarderingsreserves met betrekking tot het vastgoed (met name
Ridderoord) werden geactiveerd. Zo blijkt dat ultimo 2010 de boekwaarde van project Park Bloeyendaal
51 mio bedroeg. Ook werd ultimo 2012 onder de post “Onderhanden projecten” een bedrag van 16 mio
geactiveerd (ontwikkelingskosten Park Bloeyendaal). Ook ten aanzien van het bedrijfspand van Hessing
aan de Proostwetering werden herwaarderingsreserves geactiveerd. Het pand zelf is ultimo 2010
geactiveerd voor een bedrag van 10 mio. Exclusief herwaarderingen bedroeg de investering in dit pand
ongeveer 8 mio. Gelet op het feit dat slechts een hypotheek ter hoogte van 5,75 mio is gevestigd kan de
conclusie worden getrokken dat 2,25 mio is gefinancierd met korte middelen, waardoor het werkkapitaal
is verminderd.
Door de herwaarderin gen beschikte de Hessing-groep steevast over een positief eigen vermogen. In de
periode 2003 -2010 zelfs oplopend van 3,7 mio tot 33,7 mio. Zonder herwaarderingsreserves daalde
het eigen vermogen in diezelfde periode echter van -/- 1,7 mio tot -/- 3,7 mio. Gelet op het resultaat uit
de normale bedrijfsvoering was de Hessing-groep dus al vele jaren verlieslatend, waarbij de verliezen
met name in de laatste jaren toenamen.
Ook is gebleken dat in de periode tot datum faillissement voor bijna 4 mio aan de vennootschappen is
onttrokken door de heer Hessing (lening en rekening-courant) en dat er voor ongeveer 1,5 mio is
gefl~vesteerd in vaartuigen. Alhoewel deze vaartuigen op het eerste gezicht geen zakelijk belang
dienden, heeft de bestuurder van gefailleerde verklaard dat deze werden gebruikt om daarop klanten te
ontvangen. Voor dat standpunt is overigens in de administratie geen onderbouwing gevonden.

HVG
Uit het bovenstaande volgt dat onder de noemer ‘ontwikkelingskosten’ (Park Bloeyendaal) ruim 16 mio
uit de onderneming is verdwenen, tegenover welke kosten geen inkomsten stonden, omdat het project
niet van de grond is gekomen. Aangezien de financieringskosten zeer substantieel waren, terwijl er ook
structurele operationele verliezen werden geleden, kon de Hessing-groep uiteindelijk niet meer voldoen
aan haar kortlopende verplichtingen. Uiteindelijk moet worden vastgesteld dat ook de substantiële
investering(en) in het pand aan de Proostwetering en de privé-opnames door de heer Hessing alsmede
de aanschaf van de vaartuigen, die niet overtuigend zakelijk zijn verantwoord, hebben bijgedragen aan
de betalingsonmacht van de Hessing~groep en het daarop volgende faillissement.
Personeel
Bij gefailleerde waren op datum faillissement 46 personen in dienst (HH: 6, HSC: 34 en HA: 6). Alle
werknemers zijn inmiddels met machtiging van de rechter-commissaris door de curator ontslagen.
Activa
In het pand van gefailleerde aan de Proostwetering is een handeisvoorraad (luxe) voertuigen van de
merken Maserati, Lamborghini, Roll Royce en Bentley), die in eigendom toebehoort aan gefailleerde en
bestemd was voor de verkoop. Ook zijn er diverse reguliere personenauto’s (Alfa Romeo’s etc.)
aangetroffen. Deze behoren eveneens in eigendom toe aan gefailleerde en werden gebruikt door
werknemers in het kader van de bedrijfsvoering. Er is een voorraad onderdelen (voornamelijk van de vijf
door gefailleerde verhandelde merken), kantoorinventaris, intellectuele eigendomsrechten (merken en
domeinnamen) en een debiteurenportefeuille aangetroffen. Op datum faillissement waren er geen
lopende opdrachten. Tenslotte behoort, zoals gezegd, ook het pand aan de Proostwetering 53 tot de
boedel.
Op naam van HY staan voorzover thans bekend twee vaartuigen. Andere activa op naam van HY zijn
vooralsnog niet bekend.
In de afgelopen verslagperiode heeft K&M Yachtbuiiders zich tot de curator gewend. Deze crediteur van
HY heeft een romp van een jacht, dat in opdracht van HY werd gebouwd, in stalling en heeft terzake
openstaande facturen een beroep gedaan op een recht van retentie. De curator heeft in het kader van
een eventuele opeising van die zaak (art. 60 lid 2 Fw) de romp laten taxeren. In de komende
verslagperiode onderzoekt de curator of de romp verkocht kan worden en dus of het opeisen van de
romp opportuun is.
De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over het al dan niet opeisen van de
romp. Dit zal mede afhankelijk zijn van eventueel te ontvangen biedingen van gegadigden.
De curator heeft de romp inmiddels formeel opgeëist. De retentor heeft kenbaar gemaakt de romp te
willen kopen. De curator is hierover met de retentor in onderhandeling. Naar verwachting zal de
verkoop en overdracht van de romp in de komende verslagperiode kunnen worden voltooid.
Tussen de curator en de retentor is inmiddels een koopovereenkomst tot stand gekomen, op basis
waarvan de romp is verkocht voor een bedrag van EUR 2.500,- (mci. BTW).
Rechten derden
In en rondom het pand van gefailleerde zijn diverse auto’s aangetroffen waarop derden rechten claimen.
Het betreft auto’s die voor onderhoud bij gefailleerde waren gestald. Daarnaast zijn er enkele auto’s
aangetroffen die door particulieren aan gefailleerde in consignatie waren gegeven. Ook zijn er diverse
sets win terbanden van derden aangetroffen in het pand van gefailleerde. Ook is er een grote
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hoeveelheid banden op een externe locatie opgeslagen. Vanzelfsprekend zijn er crediteuren die een
beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud-clausules in toepasselijke (leverings~)contracten. De
rechten van derden zijn bij aanvang van het faillissement door de curator geïnventariseerd en de
betreffende rechthebbenden zijn door de curator gecontacteerd. Over de afwikkeling van deze rechten
van derden hierna meer onder het kopje ‘Doorstart’.
De rechten van derden zijn inmiddels afgewikkeld. Daartoe behoorde het afwikkelen van diverse
eigendomsvoorbeh oud claims, de consignatieovereenkomsten, de retournering van winterbanden en
andere eigendommen en retournering van auto’s van klanten die zich in het kader van reparatie en/of
onderhoud bij gefailleerde bevonden.
Banken en zekerheden
Er zijn vier financiële instellingen betrokken als financiers van diverse onderdelen van gefailleerde.
Hierboven is al kort gerefereerd aan de positie van Alcredis Finance, die aan gefailleerde een lening
heeft verstrekt van EUR 10 mio. Als zekerheid hiervoor heeft Alcredis (onder meer) een pandrecht
gevestigd op bovengenoemde voorraad auto’s (zowel de handelsvoorraad luxe voertuigen, als de
bedrijfsauto’s). Ook heeft Alcredis een tweede recht van hypotheek verkregen op het onroerend goed
van Ridderoord B. V.
De FGH Bank is betrokken als financier van de nieuwbouw van het pand van gefailleerde aan de
Proostwetering. Als zekerheid heeft de FGH Bank een eerste recht van hypotheek verkregen op dit pand.
De Rabobank financierde het werkkapitaal van gefailleerde. Als zekerheid heeft de Rabobank een
pandrecht gevestigd op uitstaande vorderingen, inventaris, magazijnvoorraden en (voorzover mogelijk)
intellectuele eigendomsrechten. Ook heeft de Rabobank een tweede recht van hypotheek gevestigd op
het pand. Teneinde de aan haar (bezitloos) verpande bodemzaken in vuistpand te nemen heeft de
Rabobank voor datum faillissement met medewerking van Van Beusekom Taxateurs de
bodemverhuurconstructie toegepast. Als gevolg van de bodem verhuurconstructie waren de werkplaats
(garage) en de ruimte waar de voorraden waren opgeslagen niet toegankelijk voor de curator. Overigens
bestaat tussen FGH en de Rabobank een wederzijdse zekerhedenregeling.
Het op naam van HY staande jacht ‘Kristellen’ is bezwaard met een eerste recht van hypotheek van de
Barclays Bank (Londen), die het vaartuig heeft gefinancierd. Alhoewel de curator een termijn ex artikel
58 lid 1 Fw heeft gesteld, is nog niet vernomen van de Barclays Bank.
Doorstart
Direct nadat de surseance werd verleend heeft de curator zich in gespannen om de markt te verkennen
met het oog op een doorstart, of een verkoop van de onderneming van gefailleerde. Daarbij is als
uitgangspunt genomen de verkoop van het gehele actief bij voorkeur met (gedeeltelijk) behoud van
werkgelegenheid. Dit omdat op voorhand al duidelijk was dat een verkoop van het geheel met
instandhouding van (een deel van) de onderneming tot de hoogste opbrengst zou leiden. In het kader
van de verkoop is de curator nauw opgetrokken met de FGH Bank en met de Rabobank in hun
hoedanigheid van respectievelijk hypotheekhouder (ontroerend goed Proostwetering 53) en pan dhouder
(vorderingen, 1E-rechten, voorraad en inventaris). De voorraad auto’s (verpand aan Alcredis) maakte
overigens geen deel uit van de (voorgenomen) transactie, omdat Alcredis al in een vroeg stadium had
aangegeven de uit winning van haar pandrechten zelf ter hand te willen nemen.
Gedurende een week heeft de curator gesprekken gevoerd met diverse gegadigden. Dit leidde in enkele
gevallen tot zeer serieuze biedingen. Uiteindelijk is met de “Louwman-Groep” (specifiek: Dôme Vastgoed
Wassenaar 8. V. en Beukendaal X 8. V. (thans: Louwman Exclusive Cars 8. V.), hierna gezamenlijk:
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“Louwman”)) overeenstemming bereikt over een algehele doorstart van de onderneming. Dit omdat het
bod van Louwman significant hoger was dan de biedingen van de andere gegadigden (en de getaxeerde
waarde), zij geen wezenlijke voorwaarden (bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud) aan het bod
verbond en Louwman, overigens net als enkele andere gegadigden, bovendien aangaf een substantieel
aantal werknemers van gefailleerde een dienstbetrekking aan te zullen bieden.
Deal Louwman
De deal met Louwman behelst de verkoop van vrijwel het gehele actief van HH, HSB, HA en HDB, meer
specifiek: het pand, de magazijnvoorraad, de inventaris, de vorderingen (behoudens inter-company
vorderingen), intellectuele eigendomsrechten en goodwill (klantenbestand, domeinnamen etc.). De
activa van HY (twee vaartuigen) maakten geen onderdeel uit van de transactie. Daarnaast heeft
Louwman een groot aantal voormalig werknemers van gefailleerde een nieuwe dienstbetrekking
aangeboden. Met L.ouwman is voorts overeengekomen dat zij de rechten van derden, op goederen die
onderdeel zijn van de transactie, afwikkelt, vanzelfsprekend in overleg met en onder het toeziend oog
van de curator. Dit proces verloopt over het algemeen voorspoedig.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich beziggehouden met de feitelijk afwikkeling van de
verkoop van de onderneming aan Louwman. In dat kader zijn rechten van derden afgewikkeld (zie
hierboven). Ook heeft de curator werkzaamheden verricht in het kader van het op naam zetten van
Louwman van diverse contracten met bijvoorbeeld nuts-leveranciers, en hosting-providers
(domeinnamen).
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator afgerekend met Louwman in het kader van de getroffen
deal. Er is een bedrag van EUR 45.263,85 overgemaakt aan Louwman in verband met ontvangen
betalingen van debiteuren (na datum deal), die conform de overeenkomst tussen de curator en
Louwman ten goede van laatstgenoemde diende te komen. Daarnaast heeft Louwman een bedrag van
EUR 3.748,96 overgemaakt op de boedelrekening van HH (door de boedel voorgeschoten energiekosten
Proostwetering). Ook heeft Louwman de door de curator betaalde proceskosten (ad EUR 1.739,48, kort
geding tegen Meijers Staalbouw) overgemaakt op de boedelrekening van HH.
Koopsom en verdeling
De totaal betaalde koopsom bedraagt EUR 8.100.000,--. De koopsom van het pand is daarbij vastgesteld
op EUR 4.909.000,-- (kk), zijnde de huidige WOZ-waarde en is volledig ten goede van de FGH Bank (als
hypotheekhouder) gekomen. Van de restant opbrengst is de Rabobank (als pandhouder) geheel voldaan
(EUR 407.916,15). Ook de restantvordering van de FGH Bank ten bedrage van EUR 829.496,63 is
volledig voldaan (uit hoofde van de wederzijdse zekerhedenregeling tussen beide banken). Het
restantbedrag (na aftrek kosten en honorarium notaris)ad EUR 1.949.958,12 is uiteindelijk ten goede
van de boedel gekomen. Dit totaalbedrag kan worden onderverdeeld in EUR 75.000,-- voor de niet door
de Rabobank in vuistpand genomen bodemzaken en EUR 1.874.958,12 voor goodwill.
Omdat HY in de onderhavige transactie geen rol speelt en HDB leeg is, is de boedelopbrengst over de
drie resterende failliete vennootschappen (HH, HA en HSC) verdeeld op basis van de uit de commerciële
consolidatiestaat van de desbetreffende vennootschappen (per 31 december 2011)blijkende
boekwaarde van machines, installaties, inventaris en debiteuren. Deze boek waarden zijn bij elkaar
opgeteld en de met de aldus verkregen boekwaarde corresponderende bedragen zijn overgemaakt op de
boedelrekenin gen van de betreffende vennootschappen. Op de faillissementsrekening van HA is
overgemaakt EUR 164.717,
op de faillissementsrekening van HSC een bedrag ad EUR 242.867,-- en
het restant ad EUR 1.542.374,12 is overgemaakt op de faillissementsrekening van HH.
--,
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Het door curator gerealiseerde boedelsaldo bedraagt per heden (per gefailleerde):
Boedelsaldo:
HH:
EUR
350.923,11
HDB:
EUR
297,90
HA:
EUR
189.920,79
HSC:
EUR
250.228,16
HY:
EUR
27.935,81
De curator heeft een bedrag van EUR 1.000.000,-- van de boedelrekening van HH overgebracht naar
een spaarrekening, om daarmee een grotere rente-opbrengst te creëren.
Pandrecht Alcredis en uitwinning
De curator heeft (met toestemming van de rechter-commissaris) met Alcredis overeenstemming bereikt
over de onderhandse verkoop door laatstgenoemde van de aan haar verpande voertuigen aan een aan
Louwman gelieerde vennootschap voor een bedrag van EUR 1.392.554,-- (overeenkomende met de
getaxeerde onderhandse verkoopwaarde), welk bedrag in mindering strekt op de totale vordering van
A Icredis.
In de afgelopen versta gperiode heeft Alcredis de laatste aan haar verpande auto in overleg met de
curator en met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht. De curator is in
afwachting van de aangepaste restantvordering ven Alcredis.
De curator heeft nog geen aangepaste vordering van Alcredis ontvangen. In de komende versta gperiode
zat de curator hier achteraan gaan.
De aangepaste vordering van Alcredis is nog niet ontvangen. De curator houdt terzake een vinger aan de
pols.
HA: Alcredis heeft ten aanzien van enkele voertuigen die deel uitmaakten van het wagenpark van HA
haar pandrechten nog niet uitgewonnen, omdat die zich onder derden bevonden. In het kader daarvan
heeft Alcredis in eerste instantie getracht die auto’s onder zich te nemen middels beslaglegging ex
artikel 496 f0 499 Rv, hetgeen niet is gelukt aangezien de rechter op vordering van die derden heeft
bepaald dat de beslagen onrechtmatig waren. Alhoewel de curator in dit geding is betrokken is hij niet
verschenen omdat tegen hem, noch tegen de boedel een vordering was ingesteld. Inmiddels heeft
Alcredis verlof gekregen voor het leggen van executoriaal beslag tot afgifte ex artikel 496 jo 500 jo 475
Rv. Alhoewel de curator geen direct belang heeft houdt hij terzake een vinger aan de pols.
Er hebben zich in het kader van de beslaglegging door Alcredis geen noemenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan. De curator houdt een vinger aan de pols.
Overigens is met Alcredis afgesproken dat zij in overleg met Louwman (beide behorende tot de
“Louwman-Groep”) het retourneren van niet onder haar pandrecht vallende auto’s, die zich thans nog
wel bevinden in (of rondom) het pand aan de Proostwetering ter hand zal nemen. Alhoewel in enkele
gevallen discussie is ontstaan met vermeend rechthebbenden, die er niet volledig in slaagden bewijs te
leveren van hun eigendom, verloopt dit proces over het algemeen voorspoedig.
Administratie en onderzoek
De fysieke administratie van gefailleerde is deels door de curator in beslag genomen. Het niet in beslag
genomen deel bevindt zich nog in het pand aan de Proostwetering en is daar veiliggesteld.
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De digitale administratie van gefailleerde is inmiddels in opdracht van de curator veilig gesteld door
onderzoeksbureau De Block Nederpel & Partners. Inmiddels is aan De Block Nederpel & Partners
eveneens opdracht gegeven om de administratie aan een eerste onderzoek te onderwerpen. Uit dit
onderzoek zal moeten blijken of de administratie voldoet aan de daaraan bij wet en jurisprudentie
gestelde eisen. Ook zullen onder meer de rekening-courantposities in kaart worden gebracht en zal een
aansluiting worden gemaakt tussen de jaarrekeningen en de digitale administratie. Daarnaast wordt
beoordeeld of er zaken zijn die nader (vervolg)onderzoek vergen.
Het in opdracht van de curator door Nederpel De Block & Partners verrichte onderzoek is nog niet
volledig afgerond. Reden waarom hierover nog geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan. De
curator verwacht in het komende verslag de eerste conclusies te kunnen presenteren.
Wel kan inmiddels worden bevestigd dat uit het onderzoek is gebleken dat vanuit Aerenbergh 8. V. (de
topholding van de ‘Hessing-Groep’) uit hoofde van een geldlenings- en rekening-courantovereenkomst
een vordering bestaat op de heer F.M. Hessing van ruim EUR 3,6 mio. De curator van .4erenbergh S. V.
heeft zich (in overleg en samenspraak met SNS Property Finance als pandhouder) met de incasso van
deze vordering belast. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het tweede openbaar
verslag van Aerenbergh 8. V. dat op of rondom 5 juni a.s. zal worden gepubliceerd.
Het onderzoek door Nederpel De Slock & Partners is nog gaande. De curator zal in een volgend openbaar
verslag de resultaten van dit onderzoek presenteren.
Het onderzoek naar eventuele bestuursaansprakelijkheid is nog niet afgerond. De resultaten uit het
onderzoek van Nederpel De Slock & Partners zal om die reden in een later verslag worden
gepresenteerd.
In het faillissement van Aerenbergh is de curator momenteel doende het in zijn voordeel gewezen vonnis
tegen de bestuurder te executeren. Het is de curator vooralsnog gebleken dat de bestuurder geen
(nader) verhaal biedt. Gelet daarop acht de curator het op dit moment niet opportuun kosten ten
detrimente van de boedel te maken, door een nader vervolg onderzoek in te stellen naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid met de daarop eventueel te nemen vervolgmaatregelen. Gelet op de
waarschijnlijke afwezigheid van (kenbaar) verhaal zal een eventueel in rechte vastgestelde
aansprakelijkheid immers niet tot enig resultaat voor de boedel leiden. Zoals gezegd zal het gewezen
vonnis ten uitvoer worden gelegd. Het resultaat hiervan heeft invloed op de eventueel te nemen
vervolgmaatregelen in onderhavige faillissementen.
De executiemaatregelen van de curator hebben tot niets geleid. De curator zal in de komende
verslagperiode nadere executiemaatregelen nemen.
De heer Hessing is op 19november». op verzoek van de curator in het faillissement van Aerenbergh
6. V. failliet verklaard. In dat faillissement is mevrouw mr. E.L.. Zetteler aangesteld tot curator.
Komende verslagperiode
In de komende verslagperiode verwacht de curator de eerste resultaten te ontvangen van het onderzoek
van de Block Nederpel & Partners. Op basis van die eerste bevindingen zal de curator zich beraden op
nader onderzoek. Ook zal de curator zich in de komende verslagperiode verdiepen in de oorzaken van
het faillissement. Daarnaast zal de curator zich bezighouden met de feitelijke afronding van de doorstart
(bijvoorbeeld: overschrijven domeinnamen, merkrechten etc.). Ook verwacht de curator in de komende
verslagperiode de afwikkeling van rechten van derden (eigendomsvoorbehoud, consignatie etc.) te
zullen afronden, een en ander in overleg met Louwman en Alcredis. Verder staan (onder meer) op het
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programma: de verkoop van de sloep (HY) en in dien van toepassing (en in overleg met Barclays Bank)
het jacht ‘Kristellen’. Voor het overige vinden de gebruikelijke (afwikkelings-)werkzaamheden plaats.
In de komende verslagperiode verwacht de curator de verkoop van Kristellen af te ronden. Daarnaast zal
de curator het onderzoek voortzetten naar de stand van de administratie, de rekening-courantposities,
de oorzaken van het faillissement, eventueel paulianeus handelen en bestuursaansprakeljkheid. Voor
het overige vinden de gebruikelijke (afwikkelings-)werkzaamheden plaats.
In de komende verslagperiode zal de curator zich onverminderd bezighouden met het onderzoek naar
(onder meer) de oorzaken van het faillissement en eventuele bestuursaansprakelijkheid en indien van
toepassing nadere maatregelen nemen. Voor het overige vinden de gebruikelijke
(afwikkelings)werkzaamheden plaats.
In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de oorzaken en eventuele
bestuursaansprakelijkheid voortzetten. Voor het overige houdt de curator zich bezig met de eventuele
opeising en verkoop van de romp. Daarnaast vindt op 5december a.s. de behandeling van een door
Meijers Staalbouw ingesteld hoger beroep ex artikel 67 Fw plaats naar aanleiding van een beschikking
van de rechter-commissaris ex artikel 69 Fw. Voor het overige verwacht de curator geen
noemenswaardige werkzaamheden te zullen hoeven uitvoeren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich blijven bezighouden met het onderzoek naar de
oorzaken en eventuele bestuursaansprakelijkheid. Daarnaast zal de curator een beslissing nemen over
de eventuele opeising en verkoop van de romp. Voor het overige verwacht de curator geen
noemenswaardige werkzaamheden te zullen hoeven uitvoeren.
In de komende verslagperiode zal de curator nadere executiemaatregelen nemen jegens de heer
Hessing. Ook zal de curator de sloep ter veiling aanbieden (HA). Voor het overige verwacht de curator
geen noemenswaardige werkzaamheden te zullen hoeven verrichten.
De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. In de afgelopen verslagperiode heeft (de raadsman
van) Meijers Staalbouw 8. V. de curator evenwel rechtsmaatregelen aangezegd. De aanleiding hiervoor is
de gemotiveerde betwisting door de curator van een door Meijers ingediende boedelvordering. Deze
vordering ziet op beweerdelijk geleden schade die het gevolg zou zijn van het te laat retourneren door de
curator van de door Meijers ten behoeve van gefailleerde gestelde bankgarantie. De curator wacht de
ontwikkelingen terzake af. Zie ook de in een eerder openbaar verslag gemaakte opmerkingen hierover
onder 8.1 hierna.
Inmiddels heeft de curator de dagvaarding van Meijers Staalbouw ontvangen. De curator dient zich
uiterlijk 12 maart a.s. te stellen en zal daarna zijn conclusie van antwoord nemen. Voor het overige zijn
de werkzaamheden van de curator afgerond.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator terzake de door Meijers Staalbouw tegen hem
aangespannen bodemprocedure zijn conclusie van antwoord genomen. Daarna heeft de curator
vernomen dat Meijers Staalbouw d.d. 25maart11. failliet is verklaard. De curator heeft in reactie daarop
overeenkomstig artikel 27 Fw aan de rechtbank verzocht om het geding te schorsen. De curator
verwacht in de komende verslagperiode duidelijkheid te verkrijgen over het al dan niet overnemen van
de procedure door de curator van Meijers Staalbouw. Voor het overige zijn de werkzaamheden van de
curator afgerond.

HVG
In de afgelopen verslagperiode hebben de curatoren van Meijers Staalbouw, alsmede de pandhouder op
de vorderingen van Meijers Staalbouw bevestigd de procedure tegen de curator niet over te zullen
nemen. Omdat het door de curator tijdig betaalde griffierecht in die procedure kennelijk niet op een
juiste wijze is geadministreerd bij de Rechtbank, heeft de curator nog een akte moeten nemen ter bewijs
dat het griffierecht tijdig was voldaan. In de komende verslagperiode zal over het al dan niet tijdig
betalen van het griffierecht worden geoordeeld. De curator wacht dat oordeel af. Voor het overige zijn
de werkzaamheden van de curator afgerond.
1.
1.1

1.2
1.3
1.4

Inventarisatie
Directie en organisatie
HH houdt alle aandelen in de andere gefailleerde vennootschappen (HA, HSC, HY en HD8). De
aandelen in HH worden gehouden door Aerenbergh, wier aandelen op haar beurt worden
gehouden door Stichting Administratiekantoor Aerenbergh. Aerenbergh houdt ook de aandelen in
het kapitaal van Ridderoord 8. V. en Aerenbergh Pensioen 8. V., die overigens beide niet in staat
van faillissement verkeren. De heer F.M. Hessing is onmiddellijk bestuurder van gefailleerde.
Winst en verlies
2009: -/- EUR 671.833,-- (geconsolideerd voor de gehele groep) en
2010: -1- EUR 663.739,-- (geconsolideerd voor de gehele groep).
Balanstotaal
2009: EUR 84.465.322
2010: EUR 88.437.505
Lopende procedures
De curator is bekend met diverse lopende procedures. Met name de procedure die gefailleerde
heeft aangespannen tegen Meijers Staalbouw 8. V. verdient aandacht. Het betreft een discussie
over de door Meijers geplaatste staalconstructie van het pand aan de Proostwetering. Gefailleerde
heeft zich op het standpunt gesteld dat deze onjuist is geplaatst en dat Meijers daardoor
schadeplichtig is. Meijers op haar beurt heeft gesteld dat gefailleerde verricht meerwerk dient te
voldoen. Voor beide vorderingen zijn bankgaranties over en weer gesteld. De procedure bevindt
ligt thans voorbij het Hof Amsterdam. Gelet op de overdracht van de vorderingen van gefailleerde
aan Louwman beraadt de curator zich tezamen met (de advocaat van) Louwman op
vervolgstappen in dit dossier.
De curator is in de afgelopen verslagperiode in kort geding betrokken door Meijers Staalbouw 8. V.
die van de curator retournering van een ten behoeve van HH gestelde bankgarantie vorderde.
Omdat de onderliggende vordering van HH in het kader van de transactie met Louwman aan
laatstgenoemde is overgedragen, heeft hij de procedure gevoerd in nauw overleg en samenspraak
met Louwman. De kosten zijn daarbij ook voor rekening van Louwman gekomen. De rechter heeft
bij vonnis van 16maart jI. geoordeeld dat de bankgarantie geretourneerd diende te worden,
hetgeen inmiddels is gebeurd. De curator beschouwt de kwestie thans als afgerond.
Terzake de hoofdprocedure tegen Meijers heeft de curator besloten de procedure in reconventie
niet over te nemen. De procedure in conventie is geschorst. De procedure staat thans op de rol
voor arrest bij het Hof.
Inzake bovengenoemde procedure heeft het Hof inmiddels arrest gewezen. Daarin is HH als de in
het ongelijk gestelde partij (vanwege het niet overnemen van de procedure door de curator),
veroordeeld in de kosten van het geding. In het kader van het deskundigenonderzoek is voor
datum faillissement door HH een bedrag van EUR 25.000,-- in depot gestort. Het restant daarvan
(EUR 2.6 75,60) is overgemaakt op de boedelrekening van HH.
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1.5
1.6

1.7

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

De andere aangetroffen procedures worden geen van alle voortgezet door de curator, omdat (na
overleg en consultatie met de diverse betrokken advocaten van gefailleerde) de verwachting
bestaat dat voortzetting niet tot enig resultaat voor de boedel zal leiden.
In de afgelopen verslagperiode vond de behandeling van het beroep ex artikel 67 Fw plaats dat
door Meijers Staalbouw was ingesteld tegen de curator. De curator is daarbij grotendeels in het
gelijk gesteld.
Verzekeringen
Lopende verzekeringen worden zoveel mogelijk beëindigd, waarbij de curator aanspraak maakt op
eventuele restitutie van (vooruitbetaalde) verzekeringspenningen.
Huur
De curator heeft dit in onderzoek. Vooralsnog zijn enkele huurovereenkomsten aangetroffen
betreffende kopieerapparaten, textiel, etc. Deze huurovereenkomsten zullen zoveel mogelijk en
ten spoedigste worden beëindigd.
Oorzaak faillissement
Zie onder ‘algemeen’. De curator heeft dit in onderzoek.
Zie onder ‘algemeen’.
Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
46
Aantal in jaar voor faillissement
46
Datum ontslagaanzegging
11januari2012
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Zie onder ‘algemeen’.
Verkoopopbrengst
EUR 4.909.000,-- (kk)
Hoogte hypothecaire vordering
EUR 5.738.496,63.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing. Alhoewel het onroerend goed onderhands door de curator is verkocht, is
geen boedelbijdrage overeengekomen, omdat de FGH Bank als hypotheekhouder volledig is gelost.
Het na uitwinning van de zekerheidsrechten van FGH Bank (onder meer voortvloeiende uit de
tussen de Rabobank en FGH Bank bestaande wederzijdse zekerhedenregeling) resterende surplus
is ten goede gekomen van de boedel.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Er is diverse inventaris aangetroffen in het pand aan de Proostwetering. Deze inventaris, die
verpand was aan de Rabobank is verkocht aan Louwman (zie ook onder ‘algemeen’).
Verkoopopbrengst
Zie onder ‘algemeen’.
Boedelbijdrage
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3.8

Niet van toepassing. Alhoewel de inventaris onderhands door de curator is verkocht, is geen
boedelbïjdrage overeengekomen omdat de Rabobank (als pandhouder) volledig is gelost en het na
uitwinning resterende surplus ten goede is gekomen van de boedel.
Bodemvoorrecht fiscus
De Rabobank heeft de bodem verhuurconstructie toegepast. De Rabobank heeft op die manier de
bezitloos aan haar verpande bodemzaken in vuistpand genomen. Daardoor is het bodemvoorrecht
van de fiscus deels gefrustreerd. Gelet evenwel op het gegenereerde boedelactief, zal de fiscus
hierdoor naar verwachting niet benadeeld worden. De bodemzaken die niet in vuistpand zijn
genomen zijn gewaardeerd op EUR 75.000,-- (onderhandse verkoopwaarde) en zijn als onderdeel
van de deal met Louwman afgerekend.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
In het pand van gefailleerde is een grote aan de Rabobank verpande voorraad onderdelen en
andere zaken aangetroffen. Deze voorraad is als onderdeel van de hierboven genoemde transactie
verkocht aan Louwman.
3.10 Verkoopopbrengst
Zie onder ‘algemeen’.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing. Alhoewel de voorraad onderhands door de curator is verkocht, is geen
boedelbijdrage overeengekomen omdat de Rabobank (als pandhouder) volledig is gelost en het na
uit winning resterende surplus ten goede is gekomen van de boedel.
Werkzaamheden: zie bijlage.
3.9

Overige activa
3.12 Beschrijving
Op naam van HY staan twee vaartuigen. Verwezen wordt naar het gestelde onder ‘algemeen’.
HY: In het kader van de verkoop van het jacht Kristellen heeft de Barclays Bank (eerste
hypotheekhouder)zich inmiddels tot de curator gewend. Met toestemming van de rechtercommissaris is met de bank afgesproken dat het schip onderhands zal worden verkocht, formeel
door de curator, maar feitelijk door de Bank, die derhalve alle werkzaamheden en kosten in het
kader van het verkooptraject voor zijn rekening neemt. Terzake de onderhandse verkoop voldoet
de bank een boedelbijdrage van EUR 5.000,--. Er is inmiddels een koper gevonden. De curator
verwacht dat het vaartuig in de komende verslagperiode zal worden verkocht.
Op de kapiteinssloep ‘Bluf’ heeft Scherpel Jachthaven B. V. (winterstalling) een recht van retentie
geclaimd. Met toestemming van de rechter-commissaris zal de curator in de komende
verslagperiode de (betrekkelijk geringe) vordering van Scherpel voldoen (ex art. 60 lid 2 Fw) om
de sloep vervolgens in bezit te nemen. Wajer & Wajer zal in opdracht van de curator de verkoop
van het vaartuig ter hand nemen.
Zie onder ‘algemeen’. Het jacht ‘Kristellen’ is verkocht en de boedelbijdrage ad EUR 5.000,-- is
ontvangen op de boedelrekening. De sloep ‘Bluf’ is door Wajer & Wajer in de verkoop genomen.
De sloep is nog altijd niet verkocht. De curator zal deze ter veiling aanbieden, tenzij zich in de
komende verslagperiode mogelijkheden voordoen om de sloep op een andere wijze te verkopen.
In de afgelopen verslagperiode is de sloep door middel van een internetveiling (BVA) verkocht. De
netto opbrengst bedraagt EUR 41.019,-, welk bedrag inmiddels is ontvangen op de
boedelrekening.
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In de afgelopen verslagperiode heeft K&M Yachtbuilders zich tot de curator gewend. Deze
crediteur van HY heeft een romp van een jacht, dat in opdracht van HY werd gebouwd, in stalling
en heeft terzake openstaande facturen een beroep gedaan op een recht van retentie. Zie onder
‘algemeen’.
De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over het al dan niet opeisen
van de romp. Dit zal mede afhankelijk zijn van eventueel te ontvangen biedingen van gegadigden.
De curator verwacht de op geëiste romp in de komende verslagperiode te zullen kunnen verkopen.
Tussen de curator en de retentor is inmiddels een koopovereenkomst tot stand gekomen, op basis
waarvan de romp is verkocht voor een bedrag van EUR 2.500,- (mcl. BTW).
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 19.223,67 ontvangen op de boedelrekening
van HA. Dit betreft een uitbetaling door de verzekeraar van een Belgische notaris in verband met
een door laatstgenoemde voor datum faillissement gemaakte beroeps fout ten nadele van HA.
3.13 Verkoopopbrengst
Zie hierboven en onder ‘algemeen’.
Werkzaamheden: zie bijlage.
4.
4.1
4.2
4.3

5.
5.1

5.2
5.3

Debiteuren
Omvang debiteuren
Op datum faillissement bedroeg de portefeuille uitstaande vorderingen op derden bijna EUR 200k.
Opbrengst
Zie onder ‘algemeen’.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing. Alhoewel de debiteuren onderhands door de curator zijn verkocht, is geen
boedelbijdrage overeengekomen, omdat de Rabobank als pandhouder volledig is gelost. Het na
uit winning van de zekerheidsrechten van de Rabobank (en FGH Bank) resterende surplus is ten
goede gekomen van de boedel.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
De vordering van de FGH Bank bedroeg EUR 5.738.496,63; die van de Rabobank EUR
407.916,15. Beide banken zijn volledig voldaan. De vordering van Alcredis is nog niet bekend. De
omvang van die vordering zal afhangen van de uitwinning van haar pandrechten en daardoor
gegenereerde opbrengst.
Alcredis heeft haar pandrechten (op de voorraad auto’s) inmiddels grotendeels uitgewonnen en de
opbrengst ervan in mindering op haar totaalvordering gebracht. Deze vordering (hoofdelijk op alle
gefailleerde entiteiten) bedraagt voorlopig EUR 9.056.372,45 en is inmiddels ingediend en
voorlopig erkend in de faillissementen van alle failliete vennootschappen in verband met de
contractueel overeengekomen hoofdelijkheid.
Leasecontracten
Er zijn (nog) geen leasecontracten aangetroffen.
Er zijn enkele leasecontracten aangetroffen. Deze zijn inmiddels beëindigd.
Beschrijving zekerheden
De FGH Bank heeft een eerste recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed aan de
Proostwetering 53. De Rabobank heeft op dat onroerend goed een tweede recht van hypotheek
gevestigd. Daarnaast heeft de Rabobank een pandrecht gevestigd op inventaris, voorraden,
vorderingen en enkele intellectuele eigendomsrechten van gefailleerde. Alcredis heeft een
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5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

pandrecht gevestigd op de voorraad auto’s van gefailleerde. Daarnaast heeft Alcredis een tweede
recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed aan de Utrechtseweg te De Bilt, op welke
grond Ridderoord 8. V. voornemens was ‘Park Bloeyendael’ te verwezenlijken.
Separatistenpositie
Zie onder ‘algemeen’.
Boedelbijdragen
Zie hierboven.
Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich diverse crediteuren tot de curator gewend die menen goederen te hebben geleverd
onder eigendomsvoorbehoud. In overleg en in samenspraak met L.ouwman worden deze claims
afgewikkeld.
In overleg en in samenspraak met Louwman zijn de eigendomsvoorbehoud claims afgewikkeld.
Reclamerechten
Niet van toepassing.
Retentierechten
Op de kapiteinssloep ‘Bluf’ heeft Scherpel Jachthaven 8. V. (winterstalling) een recht van retentie
geclaimd. Met toestemming van de rechter-commissaris zal de curator in de komende
verslagperiode de (betrekkelijk geringe) vordering van Scherpel voldoen (ex art. 60 lid 2 Fw) om
de sloep vervolgens in bezit te nemen. Wajer & Wajer zal in opdracht van de curator de verkoop
van het vaartuig ter hand nemen.
De uitstaande vordering van Scherpel Jachthaven 8. V. is door de curator (met toestemming van
de rechter-commissaris) voldaan. Daarna heeft Wajer & Wajer de sloep onder zich genomen om
deze in opdracht van de curator te verkopen.
In de afgelopen verslagperiode heeft K&M Yachtbuilders zich tot de curator gewend en een
retentierecht geclaimd. Verwezen wordt naar het gestelde onder 3.12.
Werkzaamheden: zie bijlage.

6.

6.1
6.2
6.3
6.4

7.
7.1
7.2

Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Niet van toepassing.
Doorstart
Beschrijving
Zie onder ‘algemeen’.
Verantwoording
Zie onder ‘algemeen’.
Opbrengst
EUR 8,1 mio.
Boedelbijdrage
Zie onder algemeen. Omdat de bij de deal betrokken banken beide zijn gelost en een groot deel
van de koopsom ten goede is gekomen van de boedel was een boedelbijdrage niet opportuun.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
In onderzoek.
De curator heeft geconstateerd dat voldaan is aan de boekhoudplicht.
Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

HVG
7.3

7.4
7.5

7.6

8.
8.1

De jaarrekening zijn tijdig gedeponeerd.
Goedkeuring verkl. Accountant
In onderzoek.
De jaarrekening over 2010 was nog niet gepubliceerd en bevat geen accountantsverklaring. De
jaarrekening over 2009 bevat wel een accountantsverklaring.
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Aangezien de curator in het kader van de executie van het vonnis tegen de bestuurder van
gefailleerde (in het faillissement van Aerenbergh) heeft geconstateerd dat de bestuurder geen
(nader) verhaal biedt, acht hij het op dit moment niet opportuun een uitgebreid onderzoek in te
stellen naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.
Paulianeus handelen
In onderzoek.
Er is de curator vooralsnog niet gebleken van (on)verplichte rechtshandelin gen die tot benadeling
van thans bekende crediteuren heeft geleid.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Crediteuren
Boedelvorderingen
Door Meijers Staalbouw B. V. is een boedelvordering ad EUR 48.098,87 ingediend in het
faillissement van HH. Deze vordering ziet op schade als gevolg van het niet retourneren door de
curator van de bankgarantie, waarover ook de eerdergenoemde procedure werd gevoerd. In de
komende verslagperiode zal de curator zich over deze vordering buigen.
De door Meijers Staalbouw 8. V. ingediende boedelvordering is door de curator gemotiveerd van
de hand gewezen.
In reactie op de afwijzing van deze boedelvordering door de curator heeft Meijers Staalbouw,
inmiddels zelf ook gefailleerd, de curator in rechte betrokken, Verwezen wordt naar het gestelde
onder ‘algemeen’.
Het UWV
HH
HSC
HA
totaal

8.2

heeft de volgende boedelvorderin gen ingediend:
EUR
21.195,42
EUR
133.961,51
EUR
34.384,42
EUR
189.541,35

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
HH
EUR
765.108,-- (LB en 08)
HSC
EUR
104.451,--(LB)
HA
EUR
207.429,-- (motorrijtuigenbelasting, BPM en LU)
totaal
EUR
1.076388,-Met toestemming van de rechter-commissaris zal de curator in samenwerking met PWC (de
voormalig fiscalist van HH) bezwaar maken tegen de ten laste van HH opgelegde
naheffingsaanslagen 08.
Het bezwaar tegen de heffing 08 over het eerste kwartaal 2012 heeft geleid tot een sterk
verlaagde aanslag (EUR 2.970,-- (zonder boete) in plaats van EUR 478.000,-- (plus een boete van
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EUR 4.981,--)). Tegen de op te leggen naheffingsaanslag voor de periode 2007- 2011 zal in
samenwerking met PWC nader gemotiveerd bezwaar worden gemaakt.
In samenwerking met PVJC heeft de curator bewerkstelligd dat de fiscus zijn vordering 06 ten
laste van HH met een bedrag van EUR 132.235,- heeft verlaagd tot EUR 669.800,- (excl.
heffingsrente).
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.
9.1
9.2

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft de volgende preferente vorderingen ingediend:
HH
EUR
10.823,87
HSC
EUR
58.088,43
HA
EUR
22.901,15
totaal
EUR
91.813,45
Andere preferente crediteuren
Naast de fiscus zijn de curator preferente vorderingen bekend van betrokken pensioenfondsen
voor de volgende totaalbedragen:
HH: EUR 485,39, HSC: EUR 1.604,05, HA: EUR 617,87
Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben 129 crediteuren hun vordering bij de curator van de vijf verschillende
gefailleerde vennootschappen in gediend:
HH:
33
HSC:
46
HA:
41
HDB:
6
HY:
3
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van EUR 51.223.815,95 aan concurrente vorderingen ingediend voor de
volgende totaalbedra gen:
HH:
EUR
12.569.449,42
HSC: EUR
9.169.871,43
HA:
EUR
10.713.057,58
HDB: EUR
9.073.273,54
HY:
EUR
9.680.163,98
Daarbij moet worden aan getekend dat de hoofdehke vordering van Alcredis, voor een bedrag van
EUR 9.056.372,45, voor alle gefailleerde vennootschappen (vijf maal) is genoteerd. Naast de al
eerder ingediende vordering heeft Meijers Staalbouw 8. V. een tweede vordering ad EUR
3.073.642 in het faillissement van HH ingediend. De vordering is gebaseerd op schade als gevolg
van door HH (voor datum faillissement) gelegde en gehandhaafde beslagen voor volgens Meijers
niet bestaande vorderingen. Alhoewel deze vordering als voorlopig erkend is genoteerd, zal de
curator zich ter gelegenheid van (en ter voorbereiding op) een eventueel te houden
verificatievergadering definitief uitlaten over de gegoedheid van deze vordering.
Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verwachting zal een uitdeling kunnen plaatsvinden aan de crediteuren.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Plan van aanpak
Zie onder ‘algemeen’.
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9.3

In de komende verslagperiode wacht de curator het oordeel van de rechter inzake de procedure
tegen Meijers Staalbouw af. Voor het overige verwacht de curator geen werkzaamheden meer te
zullen hoeven verrichten. Nadat de rechter heeft geoordeeld in de procedure tegen Meijers
Staalbouw zullen de onderhavige faillissementen worden afgewikkeld, waarbij naar verwachting
een uitdeling zal kunnen plaatsvinden aan de crediteuren.
Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht, 1? september 2014

J.
curator

