
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

H.G.D. International B.V. 05-12-2018 
 1

statutair gevestigd te Reusel-De Mierden,
kantoorhoudende te 5094 EG Lage Mierde, Wellenseind 7,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68897111.

05-12-2018 
 1

In de B.V. werd een horecaonderneming gedreven, behorende bij camping De 
Hertenwei.

05-12-2018 
 1

Deze B.V. is opgericht op 13 juni 2017. De financiële gegevens zijn nog niet 
bekend. De curator heeft drie ordners ontvangen. Daarin bevinden zich enkel 
brondocumenten, zoals facturen en aanmaningen.

05-12-2018 
 1

Ongewijzigd. Financiële gegevens zijn niet aangeleverd of anderszins af te 
leiden. Overzicht ontbreekt.

19-06-2019
 2

Verslagnummer 2
Datum verslag 19-06-2019
Insolventienummer F.01/18/311
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000078678:F001
Datum uitspraak 06-11-2018

R-C mr. S.J.O. de Vries
Curator mr H.J. School



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

2

Van de bestuurder begrijpt de curator dat hij na overname van de exploitatie 
van de horeca op genoemde camping werd geconfronteerd met werknemers 
die een beroep deden op overgang van onderneming. Zij zijn feitelijk niet meer 
werkzaam, maar zijn wel in dienst (getreden) van H.G.D. International B.V. Dit 
is ten aanzien van één werknemer in rechte bevestigd. Deze werknemer heeft 
tevens het faillissement aangevraagd, toen zijn vordering (grotendeels) 
onbetaald bleef.

05-12-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 400,00

05-12-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 400,32

19-06-2019
 2

van
6-11-2018

t/m
5-12-2018

05-12-2018 
 1

van
6-12-2018

t/m
19-6-2019

19-06-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 35,50 uur

2 10,20 uur

totaal 45,70 uur

In totaal zijn in dit faillissement 35:30 uren besteed door de curator en 
kantoorgenoten.

05-12-2018 
 1

In dit faillissement zijn 47:30 uren besteed in totaal. 19-06-2019
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder van H.G.D. International B.V. is de heer J.J.H. van Lierop.
Enig aandeelhouder is mevrouw J.W.A. Clemens.

05-12-2018 
 1

De Provincie is een handhavingsprocedure met last onder dwangsom gestart 
ten aanzien van het zwembad. De curator heeft contact opgenomen en wacht 
nog op de relevante stukken en informatie. Wel is er direct na faillissement 
overgegaan tot sluiting van het zwembad.

05-12-2018 
 1

Verzekeringen worden indien nodig beëindigd. 05-12-2018 
 1

De B.V. huurt de voor horeca bestemde ruimtes van camping De Hertenwei. 
Omdat de gehele onroerende zaak door de hypotheekhouder van de eigenaar 
is verkocht, is aan de  (onder)huurders/gebruikers (met vonnis d.d. 2 oktober 
jl.) ontruiming aangezegd. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd 
en heeft voldaan aan de ontruimingsverplichting.

05-12-2018 
 1

Afgerond. 19-06-2019
 2

De B.V. is opgericht in juni 2017. De exploitatie van het horecagedeelte van de 
camping is hierin ondergebracht. Er is echter nauwelijks sprake van 
daadwerkelijke exploitatie. In theorie kan er een friettent, restaurant en bars 
met zalen worden geëxploiteerd, maar feitelijk was dit nauwelijks open. Er 
werden hoofdzakelijk drankjes aan bezoekers van het zwembad of 
campinggasten verkocht. De bestuurder is zich hiernaast gaan bezighouden 
met het zwembad. De Provincie heeft onderzoek gedaan naar het zwembad en 
heeft geconstateerd dat dit niet (meer) voldeed aan regelgeving. Daarom is 
sprake van alsmaar oplopende dwangsommen. Daar komt bij dat er volstrekt 
niet voldoende omzet werd gerealiseerd om naast de inkoop van goederen 
ook de verplichtingen aan bijvoorbeeld Belastingdienst en 
energiemaatschappijen te kunnen voldoen. Toen de B.V. ook nog veroordeeld 
werd achterstallig salaris te betalen van werknemers die middels overgang van 
onderneming in dienst waren getreden, kon de faillietverklaring niet uitblijven. 
De curator heeft de exploitatie gestaakt en het pand is thans gesloten. De 
nieuwe eigenaar van de camping gaat allereerst grondig renoveren.

05-12-2018 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
2

Het personeel is op grond van overgang van onderneming in dienst getreden 
van H.G.D. International B.V. Dat is middels rechterlijke tussenkomst 
afgedwongen. De plannen van de bestuurder bij aanvang hielden hier geen 
rekening mee.

05-12-2018 
 1

Personeelsleden
2

05-12-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

20-11-2018 2

totaal 2

Het personeel heeft een ontslagbrief ontvangen. De curator heeft het traject 
bij UWV in het kader van de loongarantieregeling ingezet en zal waar nodig 
overleggen en ondersteunen.

05-12-2018 
 1

De loongarantieregeling via UWV is doorlopen en afgerond. 19-06-2019
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Renault Kangoo, bouwjaar 2006, met gebreken € 400,00 € 0,00

totaal € 400,00 € 0,00

N.v.t. 05-12-2018 
 1

Het voertuig is verkocht. 05-12-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er is sprake van twee openstaande facturen in
verband met verhuur van het zwembad.

€ 3.745,00 € 0,00 € 0,00

totaal € 3.745,00 € 0,00 € 0,00

De debiteur stelt dat één factuur reeds contant betaald was voorafgaand aan 
het faillissement en betw ist de andere factuur verschuldigd te zijn.

05-12-2018 
 1

De curator incasseert de facturen. 05-12-2018 
 1

De curator heeft meermaals verzocht om betaling en bewijzen voor 
verschuldigdheid verzameld. Tot vrijw illige betaling heeft dit nog niet geleid. 
De curator onderzoekt of gerechtelijke incasso opportuun is. 

19-06-2019
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Er is geen vordering van de banken.

05-12-2018 
 1

Tot heden is niet gebleken van leasecontracten. 05-12-2018 
 1

Er zijn geen zekerheden verstrekt. 05-12-2018 
 1

N.v.t. 05-12-2018 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot heden hebben zich geen crediteuren met eigendomsvoorbehoud gemeld. 05-12-2018 
 1

N.v.t. 05-12-2018 
 1

N.v.t. 05-12-2018 
 1

€ 0,00

N.v.t.

05-12-2018 
 1

De curator inventariseert de positie van derden. 05-12-2018 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming is niet voortgezet. Vanwege een gebrek aan financiële 
middelen en de oplopende dwangsommen in verband met het niet voldoen aan 
regelgeving, is de curator in samenspraak met de nieuwe eigenaar van het 
vakantiepark direct overgegaan tot algehele afsluiting van het horecagedeelte 
en zwembad.

05-12-2018 
 1

Doorstarten onderneming

N.v.t. 05-12-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator ontving drie ordners met facturen en aanmaningen. 05-12-2018 
 1

Hieraan is niet voldaan. 19-06-2019
 2

De B.V. is op 13 juni 2017 opgericht, zodat nog geen jaarrekening 
gedeponeerd hoefde te zijn.

05-12-2018 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

N.v.t. 05-12-2018 
 1

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 10,-. 05-12-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

05-12-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Gegeven de zeer beperkte administratie die is aangeleverd (hetgeen enkel 
facturen en aanmaningen betreft), kan niet op eenvoudige w ijze worden 
opgemaakt wat de rechten en verplichtingen van de B.V. zijn. Er is dus niet 
aan de boekhoudplicht voldaan. Dat gegeven leidt van rechtswege tot 
onbehoorlijke taakvervulling, die wordt vermoed een belangrijke oorzaak van 
het faillissement te zijn. Tot heden is echter niet gebleken van 
omstandigheden die het opportuun maken om een procedure te starten.

19-06-2019
 2

7.6 Paulianeus handelen
Ja

Hangende de faillissementsaanvraag is gedeeltelijk betaald op de vordering 
van de aanvrager. Op grond van artikel 47 Fw heeft de curator hiervan de 
vernietiging ingeroepen. Het bedrag wordt terugbetaald aan de boedel.

05-12-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

Inmiddels is in goed overleg overeenstemming bereikt over een oplossing, 
met toestemming van de rechter-commissaris. Dit wordt op korte termijn 
afgerond.

19-06-2019
 2

De curator verricht het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoekt of er sprake 
is van een deugdelijke administratie.

05-12-2018 
 1



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

Nog niet bekend.
05-12-2018 

 1

€ 41.976,00 05-12-2018 
 1

Nog niet bekend.
05-12-2018 

 1

Nog niet bekend.
05-12-2018 

 1

7

Tot heden dienden 7 concurrente crediteuren een vordering in.

05-12-2018 
 1

9 19-06-2019
 2

€ 8.990,91 05-12-2018 
 1

€ 23.100,53 19-06-2019
 2

Nog niet bekend. 05-12-2018 
 1

De curator inventariseert de crediteurenpositie. 05-12-2018 
 1

Naar verwachting zal de schuldenlast de komende verslagperiode nog verder 
toenemen.

19-06-2019
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 05-12-2018 
 1

Last onder dwangsom. 05-12-2018 
 1

Nog niet bekend. De curator verwacht echter op korte termijn een bevestiging 
van beëindiging van dit traject vanwege algehele sluiting van het zwembad.

05-12-2018 
 1

De curator is direct tot staking van de exploitatie overgegaan, hetgeen 
(uiteindelijk) heeft geleid tot beëindiging van dit traject.

19-06-2019
 2

De curator inventariseert de positie van de B.V. en voert overleg met 
betrokken partijen.

05-12-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator incasseert de debiteuren, voert overleg met betrokken derde 
partijen en start met het rechtmatigheidsonderzoek.

05-12-2018 
 1

De curator tracht de aankomende verslagperiode in overleg met de 
betrokken partijen te komen tot een afronding van de nog openstaande 
kwesties, zoals de debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek. 

19-06-2019
 2

Nog niet bekend. 05-12-2018 
 1

19-12-2019 19-06-2019 
 2

Bijlagen
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