Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

13
10-09-2020
F.01/14/351
NL:TZ:0000006974:F001
06-05-2014

R-C
Curator

mr. CAM de Bruijn
mr M.J.G.A. Filemon

Algemene gegevens
Naam onderneming
Circus Events Helmond B.V.

11-06-2018
4

Gegevens onderneming
Circus Events Helmond B.V.
Hortsedijk 81, unit 48
5708 HC Helmond

11-06-2018
4

Activiteiten onderneming
Uitoefening van het circusbedrijf; deelneming in, financieel belang nemen bij,
directie en administratie voeren van andere ondernemingen; verstrekken of
aangaan van (hypothecaire) geldleningen, aangaan van borgtochten etc.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 2.376.698,00

€ -203.716,00

€ 402.288,00

2012

€ 2.475.998,00

€ -346.038,00

€ 513.232,00

2013

€ 2.022.235,03

Toelichting financiële gegevens

€ 205.445,00
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Toelichting financiële gegevens
W inst en verlies over 2013 onbekend.
Balanstotaal over 2013 is een concept.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
5

11-06-2018
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Boedelsaldo
€ 14.039,13

11-06-2018
4

€ 14.055,32

04-12-2018
10

€ 14.554,59

27-06-2019
11

€ 14.589,89

10-03-2020
12

€ 21.102,10

10-09-2020
13

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-12-2017

11-06-2018
4

t/m
11-6-2018
van
12-6-2018

04-12-2018
10

t/m
3-12-2018
van
4-12-2018

27-06-2019
11

t/m
27-6-2019
van
28-6-2019

10-03-2020
12

t/m
10-3-2020
van
11-3-2020

10-09-2020
13

t/m
10-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

299 uur 30 min

10

2 uur 0 min

11

5 uur 30 min

12

4 uur 54 min

13

5 uur 0 min

totaal

316 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslagperiode: 1,5 uren.
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Disclaimer:
Dit verslag en de daarbij behorende bijlagen betreft een openbaar verslag als
bedoeld in artikel 73a Fw . Met het verslag beoogt de curator om
belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in
het faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de
juistheid van de in het verslag opgenomen informatie. Niet uitgesloten is, dat
de curator nog niet alle informatie ter beschikking staat dan w el dat bepaalde
informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan w orden. Aan dit
verslag kunnen om die reden geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap w erd opgericht op 13 augustus 1996. Aandeelhouder tevens
bestuurder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Beheermaatschappij Circus Renz B.V., hierna: "de holding". Bestuurders van
Beheermaatschappij Circus Renz B.V. zijn Silvia Steijvers, Anneke Olivier en
Milko Steijvers.
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van jegens gefailleerde
aanhangige procedures.

11-06-2018
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder w erden de verzekeringspolissen voor
datum faillissement beëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde van de holding de materiele bedrijfsactiva (de inventaris).
Niet duidelijk is in hoeverre de huurovereenkomst tussen de holding en
gefailleerde reeds voorafgaand aan het faillissement w erd beëindigd. Voor
zover noodzakelijk w erd de huurovereenkomst bij schrijven d.d. 26 mei 2014
opgezegd.
Gefailleerde huurde van de holding tw ee zogenaamde speeltenten alsmede
een restauratietent. Niet duidelijk is in hoeverre de huurovereenkomst tussen
de holding en gefailleerde reeds voorafgaand aan het faillissement w erd
beëindigd. Voor zover noodzakelijk w erd de huurovereenkomst bij schrijven
d.d. 26 mei 2014 opgezegd.

Gefailleerde huurde van de holding een bedrijfsruimte te Helmond w elke in de
huurovereenkomst w ordt omschreven als "de bedrijfsruimte, ondergrond en
erf, kadastraal bekend Gemeente Helmond, sectie C, nr. 1009, groot ca. 5665
m2". Niet duidelijk is in hoeverre de huurovereenkomst tussen de holding en
gefailleerde reeds voorafgaand aan het faillissement w erd beëindigd. Voor
zover noodzakelijk w erd de huurovereenkomst bij schrijven d.d. 26 mei 2014
opgezegd.
Tot slot huurt gefailleerde van DiDu Vastgoed B.V. een kantoorruimte in een
bedrijfspand aan de Hortsedijk 81 te (5708 HC) Helmond. De betreffende
huurovereenkomst is opgezegd bij brief d.d. 16 mei 2014.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Als oorzaak van het faillissement w erden door het bestuur diverse redenen
aangedragen. Zo kreeg het circus te maken met algemene kostenverhogende
omstandigheden zoals het niet meer kunnen gebruikmaken van rode diesel,
toenemende kosten in verband met de voor het inhuren van buitenlandse
artiesten benodigde tew erkstellingsvergunningen, verhoogde
precariobelastingen, eenmalige kosten in verband met elektriciteit en w ater bij
iedere afzonderlijke standplaats en de verplichting van diverse gemeenten om
met lokale reclamebureaus te w erken.
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Hoofdoorzaak van de teruglopende omzet en de verliezen over de afgelopen
boekjaren is in de visie van het bestuur echter de algemene economische
crisis. Het circus heeft de afgelopen jaren te maken met een teruglopende
toestroom van bezoekers. Onder andere het niet meer mogen gebruiken van
w ilde dieren in de voorstellingen is daar in de visie van het bestuur debet aan.
Tot slot heeft het bestuur er op gew ezen dat in hun visie sprake is van
oneerlijke concurrentie w aar het gaat om buitenlandse circussen. In de visie
van het bestuur w orden buitenlandse circussen in veel mindere mate
geconfronteerd met kosten die gefailleerde als Nederlands circus w el in
rekening w erden gebracht, zoals bijvoorbeeld de kosten in verband met de
diverse tew erkstellingsvergunningen.
Als gevolg van de geleden verliezen zijn door het bestuur maatregelen
getroffen en is de exploitatie van het circus aangepast. Zo w erd sinds enige
tijd een kleinere tent ingezet als gevolg w aarvan de vaste kosten zijn
verminderd. De in de afgelopen boekjaren opgetreden verliezen w erden echter
deels gefinancierd met het niet afdragen van de loonheffing aan de
Belastingdienst. De vordering van de Belastingdienst is daarbij opgelopen tot
een bedrag van ruim € 400.000,-. Het bestuur heeft getracht met de
Belastingdienst tot overeenstemming te komen doch de onderhandelingen
daartoe zijn gestrand w aarop de Belastingdienst heeft besloten tot het
aanvragen van het faillissement van gefailleerde over te gaan.
Uit het faillissementsonderzoek is gebleken dat het bestuur te lang met de
exploitatie van de vennootschap is doorgegaan. Het circus had ten tijde van
het faillissement, getuige de exorbitante achterstanden bij de
Belastingdienst, in financiële zin al geruime tijd geen bestaansrecht meer. Het
faillissement w as in de visie van de curator dan ook onvermijdelijk.

10-09-2020
13

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

11-06-2018
4

Toelichting
0 w erknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

11-06-2018
4

Toelichting
Vijf w erknemers.

Toelichting
Verslag 4:
Volgens opgave van het bestuur w erden de arbeidsovereenkomsten met de
w erknemers enige tijd voorafgaand aan het faillissement met w ederzijds
goedvinden beëindigd. Voor zover noodzakelijk w erd bij schrijven d.d. 15 mei
2014 alsnog overgegaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomsten.

04-12-2018
10

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-5-2014
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

11-06-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

11-06-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris bodemzaken

€ 95.000,00

€ 0,00

totaal

€ 95.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er w erden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Volgens opgave van het
bestuur w erden de bedrijfsmiddelen per 1 januari 2013 door gefailleerde
overgedragen aan de holding. De curator heeft de transactie in onderzoek.
De koopprijs van de roerende zaken is verrekend in rekening courant met de
holding. De roerende zaken w aren overigens verpand aan de bank, die als
rechthebbende op zich geen probleem heeft met de transactie. Naar aanleiding
van de voorlopige bevindingen van het onderzoek heeft een bespreking
plaatsgevonden met het bestuur. Naar aanleiding daarvan zal op korte termijn
een vervolgbespreking w orden gepland.
Het bestuur is tot op heden w eigerachtig gebleken gehoor te geven aan de
oproep van de curator. De curator overw eegt het bestuur op te roepen voor
verhoor bij de rechter- commissaris.
Een bespreking met een van de bestuurders vond inmiddels plaats. Tijdens de
bespreking zijn diverse zaken aan het licht gekomen die belangrijk zijn voor de
verdere afhandeling van het faillissement. De bestuurder heeft echter
gew eigerd het naar aanleiding van de bespreking door de curator overgelegde
gespreksverslag te ondertekenen en ontkracht hetgeen tijdens de bespreking
door hem is verklaard. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het
bestuur op te roepen voor verhoor.
In overleg met de rechter-commissaris besloot de curator vooralsnog af te zien
van het horen van het bestuur. Dit besluit hangt rechtstreeks samen met een
door de Belastingdienst gelegd bodembeslag op de bodem van de
zustervennootschap van gefailleerde, Nederlands Nationaal Circus Herman
Renz (NNCHR). De curator heeft zich namens gefailleerde tot de
Belastingdienst gew end en namens gefailleerde een beroepschrift ex artikel 22
lid 1 IW 1990 ingediend. De curator heeft, kortw eg, het standpunt ingenomen,
dat de koopovereenkomst tussen gefailleerde en de holding voor w at betreft
de overdracht van de bodemzaken paulianeus is omdat de betreffende
bedrijfsmiddelen onder de executiew aarde w erden overgedragen en tevens
sprake w as van verrekening. Dit beroepschrift w erd door de Belastingdienst
gehonoreerd, als gevolg w aarvan het bodembeslag op de betreffende zaken
w erd opgeheven ten gunste van gefailleerde. De aldus in de boedel van
gefailleerde gevloeide zaken w erden door de curator verkocht aan een derde
partij.
Transportmiddelen
Volgens opgave van het bestuur w erden de voertuigen van gefailleerde per 1
januari 2013 overgedragen aan de holding. De curator heeft de transactie in
onderzoek.
De voertuigen w erden, althans, voor het overgrote gedeelte daarvan, door de
Belastingdienst in beslag genomen voorafgaand aan het faillissement van de
zustervennootschap van gefailleerde, NNCHR. Het door de curator bij de
Belastingdienst ingediende beroepschrift richtte zich niet op de voertuigen nu
de voertuigen geen bodemzaken betreffen en, nu de betreffende voertuigen
w erden verpand, er geen sprake lijkt te zijn van benadeling van crediteuren. In
een dergelijk geval derogeert het voorrecht van de Belastingdienst niet aan
het pandrecht op de voertuigen. Dit ontneemt het paulianeuze karakter aan de
betreffende rechtshandeling.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus diende een vordering in van € 479.316,-.

11-06-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

11-06-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Geen.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Volgens opgave van het bestuur
w as per 31
december 2013 sprake van een voorraad w elke in totaal een w aarde van €
33.000,- vertegenw oordigde. De curator heeft een en ander in onderzoek.
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De voorraad is grotendeels als incourant afgeboekt voor het faillissement.
Voorts is de voorraad voor de resterende boekw aarde verkocht aan de
holding. De koopprijs is in rekening courant verrekend. De voorraad w as
verpand aan de bank. Het onderzoek ter zake is afgerond en zal w orden
meegenomen bij de verdere afw ikkeling van het faillissement.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00
totaal

€ 0,00

Toelichting andere activa

€ 0,00

Toelichting andere activa
Tot de boedel van gefailleerde behoorde de handelsnaam "Nederlands
Nationaal Circus Herman Renz". Volgens opgave van het bestuur w erd de
handelsnaam door gefailleerde per 1 januari 2013 overgedragen aan de
holding. De curator heeft de transactie in onderzoek.
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Zie 3.5.
De curator heeft van de overdracht van de handelsnaam de
buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen. De holding w eigert tot op heden
gevolg te geven aan de door het inroepen van de faillissementspauliana
ontstane ongedaanmakings-verbintenis. De curator beraadt zich op het treffen
van rechtsmaatregelen.
Gebleken is dat gefailleerde voorafgaand aan faillissement contracteerde met
een marketingbureau, w elk bureau opdrachten binnenhaalde voor gefailleerde.
De curator onderzoekt in hoeverre sprake is van overname van
contracten/opdrachten door de zustervennootschap van gefailleerde. De
curator heeft contact gelegd met het betreffende marketing bureau. Daaruit is
naar voren gekomen dat er geen concrete opdrachten w aren op het moment
van het faillissement van gefailleerde.
Verslag 6:
Recent heeft de curator het bestuur opgeroepen voor een verhoor ex artikel
105/106 Fw . De curator is op dit moment in afw achting van de uitw erkingen
van het verhoor in het proces-verbaal. Aan de hand van hetgeen is vastgelegd
in het proces-verbaal zal de curator zich beraden op eventuele
vervolgstappen.
Verslag 7:
De curator overw eegt rechtsmaatregelen.
Verslag 8:
De curator heeft het faillissementsonderzoek in beginsel afgerond en het
bestuur, zow el de holding als de bestuurders in privé, geconfronteerd met zijn
bevindingen. Daarbij is, onder andere, nogmaals de buitengerechtelijke
vernietiging in geroepen van de overdracht van de merknaam.
Verslag 10:
Het bestuur deed een voorstel om te komen tot een minnelijke regeling. De
curator heeft het voorstel in beraad.

04-12-2018
10

Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen. De curator beraadt zich over
het treffen van rechtsmaatregelen.

27-06-2019
11

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

11-06-2018
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Verslag 10: telefoongesprekken/correspondentie.

04-12-2018
10

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

N.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van het bestuur zijn er geen vorderingen op debiteuren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.
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4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 329.349,68

11-06-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij de Rabobank Dommelstreek. Door de Rabobank
Dommelstreek w erd aan gefailleerde een krediet verstrekt. Tevens is sprake
van een rekening-courant overeenkomst. De Rabobank Dommelstreek diende
een vordering in van in totaal
€ 329.349,68.
Verslag 7:
De bank heeft haar vordering kunnen voldoen uit door derden verstrekte
zekerheidsrechten. In navolging daarvan w erd de vordering van bank op
verzoek van de curator ingetrokken.

5.2 Leasecontracten
Er zijn volgens opgave van het bestuur geen leaseovereenkomsten.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank Dommelstreek heeft de volgende zekerheidsrechten:

11-06-2018
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- verpanding merknaam Nederlands Nationaal Circus Herman Renz bij akte de
dato
14 maart 2011;
- verpanding van de vorderingen op derden, voorraden, dieren en inventaris bij
akte de dato 18 november 1998;
- een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 360.000,- te
vermeerderen met rente en kosten op het registergoed staande en gelegen te
(5705 CK Helmond) aan de Vlierdensedijk 105;
- diverse borgstellingen in totaal ad € 100.000,-;
Door gefailleerde w erden daarnaast bij overeenkomst d.d. 20 augustus 2005
aan de holding verpand:
- alle vorderingen op debiteuren;
- de huidige en toekomstige bedrijfsinventaris;
- de huidige en toekomstige transportmiddelen, vervoermiddelen, alsmede
onderdelen daarvan;
- de huidige en toekomstige bedrijfs- en handelsvoorraden, zulks in de ruimste
zin, w aaronder begrepen emballage, grondstoffen, hulpstoffen, hierna te
noemen "de voorraden";
- de huidige en toekomstige dieren;
- haar huidige en toekomstige orderportefeuille;
- al het overige dat uit haar administratie blijkt of te eniger tijd nog mocht
blijken.

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank Dommelstreek alsmede de holding zijn separatisten op grond
van de aan hen verleende zekerheidsrechten.
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4

Verslag 8:
De zekerheidsrechten van de bank zijn komen te vervallen als gevolg van het
tenietgegaan van de vordering(en) van de bank.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door één leverancier w erd een eigendomsvoorbehoud geclaimd. De curator
heeft één en ander in onderzoek. De kw estie w erd afgew ikkeld.
Energieleverancier Liander claimt een eigendomsvoorbehoud met betrekking
tot een aan gefailleerde beschikbaar gestelde transformator. Onduidelijk is of
het contract in kw estie w erd voortgezet door de holding dan w el een
zustermaatschappij van gefailleerde. De curator is daaromtrent thans in
overleg met de desbetreffende crediteur.
Liander heeft de vordering op gefailleerde ingetrokken en bevestigd dat
inmiddels w erd gecontracteerd met de zustervennootschap. De kw estie is
afgehandeld.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen leveranciers die recht van retentie claimen.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen leveranciers die recht van reclame claimen.

11-06-2018
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

11-06-2018
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Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.
Verslag 7: correspondentie/telefoongesprekken bank.
Verslag 8: correspondentie bank.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w erden korte tijd voorafgaand aan het
faillissement ondergebracht/voortgezet in een nieuw opgerichte
zustervennootschap. Deze zuster vennootschap handelt onder de oude
handelsnaam van gefailleerde, "Nederlands Nationaal Circus Herman Renz". De
curator heeft een en ander in onderzoek.
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In feite zijn de bedrijfsactiviteiten overgenomen door de nieuw e vennootschap.
Daarvoor is niet afgerekend met failliet. De schade zal moeten w orden vergoed
door de nieuw e vennootschap. Dit is o.a. onderw erp van de vervolgbespreking
met het bestuur.
Verslag 6:
Bij vonnis d.d. 13 oktober 2015 w erd door de Rechtbank Oost-Brabant het
faillissement van Nederlands Nationaal Circus Herman Renz uitgesproken.
Zulks maakt, dat eventuele vorderingen van gefailleerde op Nederlands
Nationaal Circus Herman Renz aan belang hebben ingeboet.
Het bestuur is tot op heden w eigerachtig gebleken gehoor te geven aan de
oproep van de curator. De curator overw eegt het bestuur op te roepen voor
verhoor bij de rechter- commissaris.
Een bespreking met een van de bestuurders vond inmiddels plaats. Tijdens de
bespreking zijn diverse zaken aan het licht gekomen die belangrijk zijn voor de
verdere afhandeling van het faillissement. De bestuurder heeft echter
gew eigerd het naar aanleiding van de bespreking door de curator overgelegde
gespreksverslag te ondertekenen en ontkracht hetgeen tijdens de bespreking
door hem is verklaard. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het
bestuur op te roepen voor verhoor.
In overleg met de rechter-commissaris besloot de curator vooralsnog af te zien
van het horen van het bestuur. Dit besluit hangt rechtstreeks samen met een
door de Belastingdienst gelegd bodembeslag op de bodem van de
zustervennootschap van gefailleerde, Nederlands Nationaal Circus Herman
Renz (NNCHR). De curator heeft zich namens gefailleerde tot de
Belastingdienst gew end en namens gefailleerde een beroepschrift ex artikel 22
lid 1 IW 1990 ingediend. De curator heeft, kortw eg, het standpunt ingenomen,
dat de koopovereenkomst tussen gefailleerde en de holding voor w at betreft
de overdracht van de bodemzaken paulianeus is omdat de betreffende
bedrijfsmiddelen onder de executiew aarde w erden overgedragen en tevens
sprake w as van verrekening. Dit beroepschrift w erd door de Belastingdienst
gehonoreerd, als gevolg w aarvan het bodembeslag op de betreffende zaken
w erd opgeheven ten gunste van gefailleerde. De aldus in de boedel van
gefailleerde gevloeide zaken w erden door de curator verkocht aan een derde
partij.

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie punt 6.1. Een doorstart is niet aan de orde.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

11-06-2018
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

11-06-2018
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Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is bijgew erkt tot datum faillissement. Naar aanleiding van het
onderzoek naar de administratie zijn diverse vraagpunten gerezen. Deze zijn
ter beantw oording voorgelegd aan het bestuur.
Het bestuur is tot op heden w eigerachtig gebleken gehoor te geven aan de
oproep van de curator. De curator overw eegt het bestuur op te roepen voor
verhoor bij de rechter- commissaris.
Een bespreking met een van de bestuurders vond inmiddels plaats. Tijdens de
bespreking zijn diverse zaken aan het licht gekomen die belangrijk zijn voor de
verdere afhandeling van het faillissement. De bestuurder heeft echter
gew eigerd het naar aanleiding van de bespreking door de curator overgelegde
gespreksverslag te ondertekenen en ontkracht hetgeen tijdens de bespreking
door hem is verklaard. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het
bestuur op te roepen voor verhoor.

11-06-2018
4

In overleg met de rechter-commissaris besloot de curator vooralsnog af te zien
van het horen van het bestuur. Dit besluit hangt rechtstreeks samen met een
door de Belastingdienst gelegd bodembeslag op de bodem van de
zustervennootschap van gefailleerde, Nederlands Nationaal Circus Herman
Renz (NNCHR). De curator heeft zich namens gefailleerde tot de
Belastingdienst gew end en namens gefailleerde een beroepschrift ex artikel 22
lid 1 IW 1990 ingediend. De curator heeft, kortw eg, het standpunt ingenomen,
dat de koopovereenkomst tussen gefailleerde en de holding paulianeus is
omdat de betreffende bedrijfsmiddelen onder de executiew aarde w erden
overgedragen en tevens sprake w as van verrekening. Dit beroepschrift w erd
door de Belastingdienst gehonoreerd, als gevolg w aarvan het bodembeslag op
de betreffende zaken w erd opgeheven ten gunste van gefailleerde. De aldus
in de boedel van gefailleerde gevloeide zaken w erden door de curator verkocht
aan een derde partij.
Verslag 6:
Recent heeft de curator het bestuur opgeroepen voor een verhoor ex artikel
105/106 Fw . De curator is op dit moment in afw achting van de uitw erkingen
van het verhoor in het proces-verbaal. Aan de hand van hetgeen is vastgelegd
in het proces-verbaal zal de curator zich beraden op eventuele
vervolgstappen.
Verslag 7:
De curator zal de komende verslagperiode gebruiken om het bestuur te
confronteren met zijn bevindingen. Het bestuur heeft vervolgens gelegenheid
daarop de visie van het bestuur te geven.
Verslag 8:
De curator heeft het faillissementsonderzoek in beginsel afgerond en het
bestuur, zow el de holding als de bestuurders in privé, geconfronteerd met zijn
bevindingen. Het bestuur heeft een termijn van 8 w eken gekregen inhoudelijk
te reageren. De termijn loopt op dit moment nog.
Verslag 9:
Het bestuur deed een voorstel om te komen tot een minnelijke regeling. De
curator heeft het voorstel in beraad.
Verslag 10:
In de achterliggende verslagperiode is met een derde gesproken over
overdracht van de handelsnaam. Daarop is het overleg met het bestuur
tijdelijk gestaakt nu het voorstel van het bestuur tevens inhield dat de
handelsnaam kon w orden behouden. Tot een concreet bod van de betreffende
derde is het echter niet gekomen.

04-12-2018
10

Er is sprake van een nieuw voorstel van de zijde van het bestuur voor het
treffen van een regeling in zow el het onderhavige faillissement als het latere
faillissement van Nederlands Nationaal Circus Herman Renz B.V. De curatoren
hebben het voorstel in beraad en verw achten in de komende verslagperiode
het overleg met het bestuur te kunnen afronden.
Uit de administratie van de vennootschap blijken in de visie van de curator niet
op eenvoudige w ijze de rechten en verplichtingen van de vennootschap. Er is
in de visie van de curator niet aan de boekhoudplicht voldaan.

27-06-2019
11

Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen. De curator beraadt zich over
het treffen van rechtsmaatregelen.
Partijen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris

10-03-2020

een regeling overeengekomen. De regeling zal ter goedkeuring w orden
voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Partijen zijn een regeling overeengekomen. Dit punt is afgerond.

12

10-09-2020
13

7.2 Depot jaarrekeningen
Tot en met 2012 zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd.

11-06-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is sprake van een samenstellingsverklaring van de accountant.

11-06-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 15 december 1976. Voor zover aan de
stortingsverplichting op de aandelen niet is voldaan, is een daartoe strekkende
vordering inmiddels verjaard (zie de uitspraak van de Hoge Raad HR 17
oktober 2003, NJ 2004, 282 De Rijk q.q./Van Roy). Op grond daarvan is
onderzoek naar volstorting van de aandelen niet opportuun.

11-06-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Verslag 6:
Recent heeft de curator het bestuur opgeroepen voor een verhoor ex artikel
105/106 Fw . De curator is op dit moment in afw achting van de uitw erkingen
van het verhoor in het proces-verbaal. Aan de hand van hetgeen is vastgelegd
in het proces-verbaal zal de curator zich beraden op eventuele
vervolgstappen.
Verslag 7:
De curator zal de komende verslagperiode gebruiken om het bestuur te
confronteren met zijn bevindingen. Het bestuur heeft vervolgens gelegenheid
daarop de visie van het bestuur te geven.
Verslag 8:
De curator heeft het faillissementsonderzoek in beginsel afgerond en het
bestuur, zow el de holding als de bestuurders in privé, geconfronteerd met zijn
bevindingen. Het bestuur heeft een termijn van 8 w eken gekregen inhoudelijk
te reageren. De termijn loopt op dit moment nog.
Verslag 9:
Het bestuur deed een voorstel om te komen tot een minnelijke regeling. De
curator heeft het voorstel in beraad.

11-06-2018
4

Toelichting
Verslag 10:
In de achterliggende verslagperiode is met een derde gesproken over
overdracht van de handelsnaam. Daarop is het overleg met het bestuur
tijdelijk gestaakt nu het voorstel van het bestuur tevens inhield dat de
handelsnaam kon w orden behouden. Tot een concreet bod van de betreffende
derde is het echter niet gekomen.

04-12-2018
10

Er is sprake van een nieuw voorstel van de zijde van het bestuur voor het
treffen van een regeling in zow el het onderhavige faillissement als het latere
faillissement van Nederlands Nationaal Circus Herman Renz B.V. De curatoren
hebben het voorstel in beraad en verw achten in de komende verslagperiode
het overleg met het bestuur te kunnen afronden.
Ja

27-06-2019
11

Toelichting
Uit de administratie van de vennootschap blijken in de visie van de curator niet
op eenvoudige w ijze de rechten en verplichtingen van de vennootschap. Op
grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat reeds daarom vast dat sprake is van
onbehoorlijke taakvervulling.
Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen. De curator beraadt zich over
het treffen van rechtsmaatregelen.

Toelichting
Partijen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris
een regeling overeengekomen. De regeling zal ter goedkeuring w orden
voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Ja

10-03-2020
12

10-09-2020
13

Toelichting
Partijen zijn een regeling overeengekomen. Dit punt is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Betalingen aan de holding van € 3.000,-- en € 15.000,-- op 25 en 27 maart
2014 zijn vernietigd op grond van artikel 47 subsidiair 42jo. 43 Fw .
De holding w eigert gevolg te geven aan de als gevolg van de vernietiging
ontstane terugbetalingsverplichting. De curator overw eegt rechtsmaatregelen.
De curator heeft de faillissementspauliana ingeroepen ten aanzien van de
overdracht van de handelsnaam van gefailleerde aan de holding alsmede de
overdracht van de roerende zaken door gefailleerde aan de holding. Met
betrekking tot de roerende zaken heeft dit geresulteerd in een beroepschrift
ex artikel 22 lid 1 IW 1990, op grond w aarvan de Belastingdienst het beslag op
een groot gedeelte van de roerende zaken heeft opgeheven ten gunste van
gefailleerde. Zie tevens 3.5.
Verslag 7:
De curator overw eegt rechtsmaatregelen.
Verslag 8:

11-06-2018
4

De curator heeft het faillissementsonderzoek in beginsel afgerond en het
bestuur, zow el de holding als de bestuurders in privé, geconfronteerd met zijn
bevindingen. Daarbij is nogmaals de buitengerechtelijke vernietiging in
geroepen van de overdracht van de merknaam.
Verslag 9:
Het bestuur deed een voorstel om te komen tot een minnelijke regeling. De
curator heeft het voorstel in beraad.

Toelichting
Verslag 10:
In de achterliggende verslagperiode is met een derde gesproken over
overdracht van de handelsnaam. Daarop is het overleg met het bestuur
tijdelijk gestaakt nu het voorstel van het bestuur tevens inhield dat de
handelsnaam kon w orden behouden. Tot een concreet bod van de betreffende
derde is het echter niet gekomen.

04-12-2018
10

Er is sprake van een nieuw voorstel van de zijde van het bestuur voor het
treffen van een regeling in zow el het onderhavige faillissement als het latere
faillissement van Nederlands Nationaal Circus Herman Renz B.V. De curatoren
hebben het voorstel in beraad en verw achten in de komende verslagperiode
het overleg met het bestuur te kunnen afronden.
Ja

27-06-2019
11

Toelichting
Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen. De curator beraadt zich over
het treffen van rechtsmaatregelen.
Ja

10-03-2020
12

Toelichting
Partijen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris
een regeling overeengekomen. De regeling zal ter goedkeuring w orden
voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Ja
Toelichting
Partijen zijn een regeling overeengekomen. Dit punt is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-09-2020
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie/telefoongesprekken, studie, zitting.
Verslag 7: studie.
Verslag 8: studie en correspondentie.
Verslag 9: correspondentie/telefoongesprekken.

11-06-2018
4

Verslag 10: correspondentie.

04-12-2018
10

Correspondentie.

27-06-2019
11

Correspondentie, ontw erp stukken.

10-03-2020
12

Ontw erp overeenkomst, correspondentie o.a. met Belastingdienst en rechtercommissaris.

10-09-2020
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.617,19

11-06-2018
4

Toelichting
Er is op dit moment nog onvoldoende zicht op de omvang van eventuele
boedelvorderingen.
Er is vooralsnog geen sprake van boedelvorderingen.
Tw ee boedelvorderingen van CZ Collectieven Zakelijk totaal ad € 3.617,19.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 479.316,00

11-06-2018
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend van €
479.316,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

11-06-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-06-2018
4

Toelichting
N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

11-06-2018
4

Toelichting
30, w aarvan er 3 w orden betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 86.514,12

11-06-2018
4

Toelichting
€ 415.863,80 (voorlopig erkend);
€ 6.922,68 (voorlopig betw ist).
Verslag 7:
€ 86.514,12 (voorlopig erkend);
€ 6.922,68 (voorlopig betw ist).
Verslag 8:
€ 86.514,12 (voorlopig erkend);
€ 6.922,68 (voorlopig betw ist).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Niet bekend.

11-06-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

11-06-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

11-06-2018
4

9.2 Aard procedures
N.v.t.

11-06-2018
4

9.3 Stand procedures
N.v.t.

11-06-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

11-06-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De navolgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- afw ikkeling openstaande vraagpunten;
- onderzoek gevoerde beleid;
- besluit pauliana vordering overdracht handelsnaam/merknaam.

11-06-2018
4

Verslag 8:
Na ontvangst van de inhoudelijke reactie van het bestuur op de bevindingen
van de curator, dan w el het verstrijken van de door de curator gestelde
termijn, zal de curator besluiten w elke de te nemen vervolgstappen zullen zijn.
Verslag 9:
Besluit omtrent voorstel minnelijke regeling bestuur.
Verslag 10:
Afronden overleg bestuur inzake minnelijke regeling.

04-12-2018
10

Besluit omtrent treffen rechtsmaatregelen.

27-06-2019
11

Partijen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris
een regeling overeengekomen. De regeling zal ter goedkeuring w orden
voorgelegd aan de rechter-commissaris.

10-03-2020
12

Partijen zijn een regeling overeengekomen. Het faillissement is afgew ikkeld.
Een concept financieel eindverslag w ordt bij de Rechtbank ingediend.

10-09-2020
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-06-2018
4

Naar verw achting de komende verslagperiode.

10-03-2020
12

Het faillissement is volledig afgew ikkeld.

10-09-2020
13

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Rapportage.

11-06-2018
4

Bijlagen
Bijlagen

