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DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET 

FAILLISSEMENT VAN 

CAPITAL HOSPITALITY MANAGEMENT B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Capital 

Hospitality Management B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende te (1118 BJ) Schiphol aan de Schiphol 
Boulevard 373, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel Amsterdam onder nummer 20117648. 

Faillissementsnummer :   F.13/13/698 
Datum uitspraak : 29 oktober 2013 
Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator  : mr. W. Janssen - van Kesteren (Fort Advocaten N.V., 

Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, 
fax: 020-6620470, e-mail: janssen@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. M.J.E. Geradts 
 
Activiteiten onderneming : Capital Hospitality Management B.V. verrichtte 

managementdiensten voor vastgoedvennootschappen. 
Omzetgegevens : 2011: EUR 77.813, 2012: EUR 900.729, 2013: EUR 512.212 

(voorlopige cijfers tot en met september) 
Personeel gemiddeld aantal : Eén. 
 
Datum verslag : 6 juni 2014 
Verslagperiode : 5 maart 2014 – 5 juni 2014 
Bestede uren in verslagperiode : 11,1 uren 
Bestede uren totaal : 49,1 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : EUR 44.830,73 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling 2009.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 
en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 
1.1 Directie en organisatie 

 Capital Hospitality Management B.V. is op 28 januari 2005 opgericht. Alle aandelen in het 
kapitaal van Capital Hospitality Management B.V. worden gehouden door Capital Hospitality 
Group N.V. Het bestuur wordt gevormd door de heer G.R.J. Snell, de heer S.J. Hargreaves en 
de heer G.S. Coopey. 
 
Capital Hospitality Management B.V. maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen, 
die vastgoed houden waarin hotels worden gedreven. Capital Hospitality Management B.V. 
verrichtte managementwerkzaamheden ten behoeve van deze vastgoedvennootschappen.  

 
1.2 Oorzaak faillissement 

Begin 2012 is een conflict ontstaan tussen enerzijds Capital Hospitality Management B.V. en 
anderzijds haar enig werknemer, de heer B.R. Dunning. Het conflict is uitgelopen in een aantal 
procedures en beslagen van Dunning ten laste van Capital Hospitality Management B.V. Van 
haar kant heeft Capital Hospitality Management B.V. tevergeefs op verschillende manieren 
getracht om de arbeidsovereenkomst met Dunning te beëindigen.  
 
De activiteiten van Capital Hospitality Management B.V. zijn gedurende het jaar stil komen te 
liggen. Volgens het bestuur is dit te wijten aan de beslagen van Dunning, waardoor de 
vennootschap niet over haar werkkapitaal kon beschikken en dus niet in staat was om mensen 
in te huren om de managementactiviteiten voor haar opdrachtgevers te ontplooien. Zodoende 
zag het bestuur geen andere mogelijkheid dan om eigen aangifte van faillissement te doen. 
Dunning is van mening dat de eigen aangifte slechts is gedaan om van hem af te komen.  
 
De curator heeft geconstateerd dat er de nodige inkomsten zijn genoten gedurende 2013 en dat 
een deel van de ontvangsten is aangewend om als lening te verstrekken aan gelieerde partijen 
en om ontvangen leningen terug te betalen. De curator heeft vragen gesteld over deze uitgaven. 
Verder heeft de curator vragen gesteld over de inkomsten en het eindigen daarvan. Het 
inkomen van Capital Hospitality Management B.V. bestond vooral uit managementfees, waartoe 
zij op grond van overeenkomsten met gelieerde partijen gerechtigd was. Deze overeenkomsten 
lijken niet (allemaal) te zijn beëindigd in 2013, zodat de vraag is waarom de inkomsten stokten. 
 
Er heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de curator enerzijds en één van de bestuurders 
en de advocaat van het bestuur anderzijds. Hierin is onder meer over de oorzaak van het 
faillissement gesproken. Ook zijn enkele andere zaken aan de orde gesteld, zoals de overdracht 
van de deelneming van Capital Hospitality Management B.V. (zie onder 3), de beëindiging van 
de contracten op grond waarvan Capital Hospitality Management B.V. haar diensten verrichtte 
(zie onder 4) en over de door de curator ingeroepen pauliana ten aanzien van enkele grote 
vorderingen op debiteuren (zie onder 4). De stand van het overleg is dat het bestuur zich 
beraadt over het aanbieden van een bedrag ter afdoening van alle genoemde kwesties.  
 
Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 
 
2. PERSONEEL 

 
Verwezen wordt naar het eerste openbare faillissementsverslag. 
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3. ACTIVA 

 
De belangrijkste activa van Capital Hospitality Management B.V. waren enerzijds de contracten 
die zij had gesloten met Hibernia Finance B.V. en Hibernia World Wide Hotels B.V. (zie onder 4) 
en anderzijds haar deelneming in Capital Hospitality Inc. Deze deelneming zou zijn vervreemd.  
 
Zoals genoemd onder 1.2 vindt er overleg plaats over de overdracht van de deelneming. 
 
 Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 
 
4. DEBITEUREN 

 
4.1 Omvang debiteuren 

 Volgens een overeenkomst, die de curator van het bestuur heeft ontvangen, had Capital 
Hospitality Management B.V. op 30 juni 2013 de volgende debiteuren: 
- Kordal Corporation N.V. ad EUR 214.370 
- Kordal B.V. ad EUR 174.413 
- Capital Hospitality USA Inc. ad EUR 603.409 
 
Deze vorderingen zijn bij overeenkomst d.d. 18 juli 2013 (met mededeling aan de debiteuren 
d.d. 22 juli 2013) overgedragen aan BSW Hotels Ltd., SCN Holdings Ltd. en Westminister 
Enterprises Ltd. Dit zijn alle drie aan Capital Hospitality Management B.V. gelieerde partijen.  
 
De koopprijs voor de vorderingen is vastgesteld onder de nominale waarde van de vorderingen 
en verrekend met leningen van de cessionarissen aan Capital Hospitality Management B.V. De 
curator heeft de verrekening van de koopprijs vernietigd op grond van de actio pauliana en zal 
betaling vorderen van de koopprijs (in totaal ten minste EUR 435.758). 
 
Volgens een overzicht, dat de curator van het bestuur heeft ontvangen, had Capital Hospitality 
Management B.V. op 5 november 2013 de volgende debiteuren: 
- Commercial Property Finance B.V. ad EUR 3.630 
- Helmshore Investments ad EUR 462,90 
- Hibernia World Wide Hotels B.V. ad EUR 758,85 

  
Capital Hospitality Management B.V. verrichtte haar managementwerkzaamheden op grond van 
overeenkomsten met Hibernia Finance B.V. en Hibernia World Wide Hotels B.V. Volgens het 
bestuur, zijn de overeenkomsten opgezegd en is er niets meer verschuldigd aan Capital 
Hospitality Management B.V. Dunning weerspreekt dit.  
 
Vooralsnog is de curator van mening dat één van de twee overeenkomsten tussen Capital 
Hospitality Management B.V. en Hibernia World Wide Hotels B.V. niet is geëindigd. De curator 
heeft dan ook aanspraak gemaakt op betaling van fees. Twee andere overeenkomsten, met 
Hibernia World Wide Hotels B.V. respectievelijk Hibernia Finance B.V., zijn wel geëindigd maar 
omdat dit niet afdoet aan de reeds ontstane rechten van Capital Hospitality Management B.V., 
heeft de curator ook aanspraak gemaakt op betaling van de fees die verschuldigd zijn uit hoofde 
van deze twee overeenkomsten. 
 
Zoals vermeld onder 1.2, vindt over alle bovenstaande kwesties overleg plaats met het bestuur. 
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5. BANK / ZEKERHEDEN 

 
 Capital Hospitality Management B.V. bankierde bij ING Bank N.V. Na herhaalde aanmaning van 
de curator, is een bedrag van EUR 44.830,73 ontvangen op de faillissementsrekening. In 
verband met aanvullende bijschrijvingen heeft de curator ook nog aanspraak gemaakt op 
EUR 7.006,46. Dit bedrag is nog niet ontvangen. 

 
Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 
 
7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 
 Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. 
 
7.2 Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen 

 Zoals vermeld onder 1.2, vindt overleg plaats met het bestuur over een aantal constateringen 
van de curator, die (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen opleveren. 

 
Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 
 
8. CREDITEUREN 

 
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 
indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 
en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 
het voorblad van dit verslag vermeld.  

 
8.1 Boedelvorderingen 
 Salaris curator & kosten: PM 
 Verhuurder: EUR 2.962,80 (na verrekening van de bankgarantie)  
 UWV: EUR 26.774,34 
 
8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 EUR 97,47 (na bezwaar) 
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 
 EUR 26.559,23 
 
8.4 Andere preferente crediteuren 

 Vermoedelijk zal de enige andere preferente crediteur ex-werknemer Dunning zijn. De curator 
voert overleg met hem over de hoogte en wijze van berekening van zijn vordering. 

 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 Drie, na verrekening van de vordering van de verhuurder met de bankgarantie. 
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 EUR 2.198,01 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
 Gezien de beperkte omvang van de schulden, lijkt een uitdeling niet uitgesloten. 
 
 
9. PROCEDURES 

 
 Verwezen wordt naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 
 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Onbekend. 
 
10.2 Plan van aanpak 

 De curator zal nader overleg voeren met het bestuur. Afhankelijk van de bereidheid van het 
bestuur tot het treffen van een regeling, zal de curator verdere stappen nemen. 

 
10.3 Indiening volgend verslag 
 Over drie maanden. 
 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam op 6 juni 2014. 
 
 
 
 
Mr. W. Janssen – van Kesteren, 
curator 


