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ZESDE 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 : 4 september 2015 

Verslagperiode : 5 maart 2015 - 3 september 2015 

Bestede uren in verslagperiode : 47,4 uren 

Bestede uren totaal : 111,2 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 31.012,43 

 
 
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 

 

 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.  

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

2. PERSONEEL 

 

Verwezen wordt naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 

 

3. ACTIVA 

 

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 en naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

 Capital Hospitality Management B.V. bankierde bij ING Bank N.V. Er resteert EUR 197,47 ten 

gunste van de boedel. 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 

 

Naar aanleiding van het rechtmatighedenonderzoek van de curator, is een schikking getroffen 

met het bestuur van Capital Hospitality Management B.V. en de aan het bestuur gelieerde 

partijen. Deze schikking is, op basis van uitblijvende betaling door het bestuur, door de curator 

ontbonden. De ontbinding vond plaats in overleg met de crediteurencommissie, die naar 

aanleiding van het verzoek daartoe van ex-werknemer Dunning is ingesteld (zie hoofdstuk 8). 
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De ontbinding wordt betwist door het bestuur en de gelieerde partijen, omdat zij naar hun 

mening niet verzuim verkeerden zodat ontbinding niet mogelijk was.  

 

Op 27 augustus 2015 heeft een vergadering van schuldeisers plaatsgevonden ten overstaan 

van de rechter-commissaris. Daarbij was ook de advocaat van het bestuur en de gelieerde 

partijen aanwezig. Hij heeft nogmaals zijn visie op de ontbinding gegeven. Na zijn vertrek is 

door de curator, de rechter-commissaris en de schuldeisers (van wie er één was verschenen, te 

weten Dunning) gesproken over de ontbinding. Naar aanleiding van deze vergadering heeft de 

curator haar zienswijze kenbaar gemaakt aan de crediteurencommissie en verzocht om de 

zienswijze van die commissie. Dit advies wordt zeer binnenkort verwacht.  

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator & kosten: PM 

 Verhuurder: EUR 3.023,53 (na verrekening van de bankgarantie)  

 UWV: EUR 26.774,34 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 381,47 (na bezwaar) 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 EUR 26.559,23 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 Ex-werknemer Dunning heeft een geverifieerde preferente vordering van EUR 18.774,96.  

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 De concurrente vorderingen van vier crediteuren zijn geverifieerd voor in totaal EUR 17.855,59. 

 

8.6 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Op 16 april 2015 vond de verificatievergadering plaats. Van vier crediteuren zijn vorderingen 

betwist. Eén crediteur heeft zijn vordering ingetrokken, twee andere crediteuren zijn niet in 

renvooi verschenen en wordt ook geacht niet langer verificatie na te streven. De enige crediteur 

tegen wie thans een renvooiprocedure loopt is ex-werknemer Dunning. Hij heeft een eis tot 

verificatie ingediend. De curator staat voor antwoord op 7 oktober 2015. 

 

Voorts is op de verificatievergadering door Dunning verzocht om het instellen van een 

crediteurencommissie. De rechter-commissaris heeft dit verzoek gehonoreerd. De commissie 

bestaat uit één persoon, te weten Dunning. De curator voert overleg met de commissie. Het 

gaat dan met name over de ontbinding van de schikking, als beschreven in hoofdstuk 7.  

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

 Verwezen wordt naar het eerste openbare faillissementsverslag. 
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10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 De termijn van afwikkeling hangt af van twee aspecten: de verdere gang van zaken met 

betrekking tot de schikking en de renvooiprocedure tegen Dunning. Indien de ontbinding wordt 

voortgezet, verwacht de curator een procedure te (moeten) voeren tegen het bestuur en de 

gelieerde partijen om hen te laten veroordelen tot betaling aan de boedel in verband met de 

kwesties zijn in de schikking zijn betrokken. Daarnaast vergt de renvooiprocedure tijd. Het is 

daarom nog niet te zeggen op welke termijn het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. 

 

10.2 Plan van aanpak 

Het advies van de crediteurencommissie over de schikking wordt afgewacht. Daarna zal de 

curator haar definitieve standpunt bepalen. Daarnaast zal de renvooiprocedure tegen Dunning 

worden gevoerd. In de komende verslagperiode zal van antwoord worden gediend en mogelijk 

een comparitie van partijen plaatsvinden.  

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over zes maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam op 4 september 2015. 

 

 

 

 

Mr. W. Janssen – van Kesteren, 

curator 


