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I. FORMELE GEGEVENS PERSOON

1. Personalia

Curandus is geboren op 16 februari 1955 en woont aan de 
Essenburgsingel 34A te Rotterdam. De onderneming van curandus was 
gevestigd aan de Essenburgsingel 33B. De moeder van curandus is op 
dit adres woonachtig. Curandus is gehuwd (huwelijksregiem onbekend) 
en heeft twee zoons van respectievelijk 8 jaar en acht maanden oud. 

2. Omschrijving van de (bedrijfseconomische) activiteiten  van failliet en 
oorzaken van het faillissement

Curandus is circusdirecteur bij Circus Althoff. Curandus komt uit een 
circus familie en heeft ook altijd bij het circus gewerkt. Circa dertien 
jaar geleden heeft curandus Circus Althoff opgericht. Het circus tourde 
aanvankelijk in Oost-Europa. Circa zes jaar geleden is curandus weer 
in Nederland teruggekeerd en treedt sindsdien in Nederland en België 
op.

Het circus huurt per seizoen artiesten in om op te treden. Alleen voor 
het oprichten van de tenten en het rondrijden van materiaal waren er 
mensen bij het circus in dienst.

Met het circus ging het de laatste jaren echter bergafwaarts. Circussen 
zijn minder populair geworden en de standplaatsen worden steeds 
slechter. Vroeger stond het circus meestal op een zichtlocatie midden in 
de stad, maar tegenwoordig wordt het circus naar een buitenwijk 
verbannen zodat de aanloop veel minder is. Een typische avond levert 
nu slechts enkele tientallen bezoekers op. Alleen het kerstcircus levert 
nog een goed rendement.

Tegenover de teruglopende bezoekersaantallen, stonden verhoogde 
kosten. De standplaatsen, stroomvoorziening etc. werden steeds 
duurder. De opbrengst van het circus was vaak niet voldoende om de 
vaste kosten en de loonkosten van de artiesten te betalen. Binnen het 
circus geldt dat er pas betaald wordt als er geld is, maar 
buitenstaanders hadden hier minder begrip voor. Aan circussen wordt 
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door gewone geldschieters geen krediet verleend en dus knoopten zij de 
eindjes aan elkaar door steeds kleine beetjes aan schuldeisers te 
betalen.

De nekslag voor het circus kwam, aldus curandus, op het moment dat 
Bas van Toor (beter bekend als Clown Bassie) in de zomer van 2004 bij 
het circus kwam. De bedoeling was om met een grote naam meer 
publiek te trekken. Al gauw bleek echter dat Bassie dermate veel 
vrijkaarten uitdeelde dat er nauwelijks meer omzet werd gedraaid. De 
tribunes zaten weliswaar vol, maar niet met betalende bezoekers. 
Bassie zou ook in het kerstcircus met Althoff meedraaien. Omdat de 
medewerkers van Bassie alle boekingen, persberichten etc. regelden, 
raakte curandus het overzicht kwijt. Bassie heeft vervolgens op eigen 
initiatief voor circa € 22.000,-- aan vrijkaarten voor het kerstcircus aan 
Nickelodeon gegeven om op televisie weg te geven. Hiermee was de 
opbrengst van het kerstcircus in één keer weggevaagd. Voor Althoff was 
de maat vol en weigerde hij vervolgens om het salaris van Bassie te 
betalen. 

Het geschil omtrent de honoraria van Bassie heeft uiteindelijk tot de 
faillissementsaanvraag door Magicland B.V., de vennootschap van 
Clown Bassie, geleid. Alhoewel curandus de vordering van Magicland 
betwist, is er vanwege het grote aantal overige schuldeisers geen verzet 
aangetekend.

Begin 2005 was het water bij Althoff tot aan de lippen gestegen. De 
continuïteit van het circus liep gevaar. Curandus zag geen heil meer in 
het verder oprichten van de vennootschap Circus Althoff B.V.. Een van 
de grootste schuldeisers van curandus was zijn tournee manager, de 
heer W. Schildt. De schuld aan Schildt bedroeg naar schatting van 
curandus circa € 75.000,--. Curandus heeft het circus aan Schildt 
verkocht, die de onderneming heeft ondergebracht in twee 
vennootschappen naar Engels recht, Circus Althoff Ltd en Altijd Anders 
One Ltd. De koopprijs is verrekend met de openstaande schuld. 
Curandus bleef vervolgens aan als circusdirecteur.

3. Aantal werknemers

Curandus heeft naar eigen zeggen geen werknemers meer in dienst. 
Noch zijn er nog vorderingen van voormalige werknemers te 
verwachten.

4. Ontslagaanzeggingen

Geen.

5. Afwikkeling loonaanspraken bedrijfsvereniging

Geen.

6. Huwelijksgoederen regime

Vooralsnog onbekend.
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7. Huidige bron van inkomsten

Curandus is van plan om het circus aan het einde van het 
zomerseizoen te verlaten. Curandus heeft geen formele opleiding 
genoten en zal waarschijnlijk proberen om tijdelijk bij andere circussen 
te werken, dan wel ergens als dierenverzorger aan de slag te gaan. 
Curandus kan goed met dieren overweg en heeft een eigen act met een 
kudde dansende koeien. Curandus heeft aangegeven dat hij hiermee 
mogelijk in Duitsland op tournee kan.

II. ACTIVA

1. Registergoederen

Er staan geen registergoederen op naam van curandus.

2. Inventaris

Curandus bezit geen inventarisgoederen in gewone zin. De inboedel van 
de Essenburgsingel 34 A is zeer karig te noemen. 

Curandus bezit wél een kudde dansende koeien. Deze beesten zijn 
circusdieren en als zodanig niet geschikt om als melk- of slachtvee te 
dienen. Puur als vee hebben deze beesten weinig waarde. De beesten 
zijn momenteel bij andere mensen uit het circus ondergebracht en 
mogen na het seizoen gratis in België staan. Mogelijk kan curandus in 
het kerstseizoen nog met de koeien optreden om boedelactief te 
genereren. Zo niet, zal de curator pogen om de koeien van de hand te 
doen bij een ander circus. Zo nodig zal bezien worden of de beesten aan 
een kinderboerderij o.i.d. kunnen worden overgedragen.

3. Voorraden/ Onderhanden werk

Geen.

4. Orderportefeuille en goodwill

Curandus heeft een aanbod om eind november met zijn koeien in 
Duitsland op te treden.

5. Debiteuren/Overige vorderingen

Geen.

6. Rekening courant vordering directie

Niet van toepassing.

7. Auto’s/ Rijdend materiaal

Curandus heeft een personenauto met kenteken ZB-72-JN op zijn 
naam staan. Deze auto staat reeds enige maanden bij een garage, 
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omdat curandus de reparatiekosten niet kon voldoen. In overleg met de 
garagehouder zal tot verkoop worden overgegaan. 

8. Polissen

Curandus heeft een inboedelverzekering. Verder zijn er geen 
verzekeringspolissen aanwezig.

9. Overig

Nog niet bekend.

III. PASSIVA

1. Boedelschulden

Nog niet bekend.

2. Superpreferente vorderingen fiscus

De fiscus heeft tot op heden een vordering van € 77.116,35 ingediend.

3. Superpreferente vorderingen bedrijfsvereniging

Nog niet bekend.

4. Voorlopig erkende preferente schulden

Nog niet bekend.

5. Voorlopig erkende concurrente schulden

Vooralsnog hebben zich een tweetal concurrente schuldeisers gemeld 
voor een bedrag ad. € 13.418,05.

6. Bankschulden

Curandus heeft naar eigen zeggen een schuld bij de Rabobank van 
circa € 25.000,--.

7. Voorlopig betwiste schulden, met summiere opgave van betwisting

Vooralsnog geen.

De totale schuldenlast zou circa € 150.000,-- bedragen. De curator zal de 
bekende schuldeisers in de komende periode aanschrijven.
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IV. ADMINISTRATIE

1. Vaststelling en publicatie van de jaarrekeningen over de drie jaren voor 
faillissementsdatum

Niet van toepassing.

2. Mate van volledigheid en kwalitatief gehalte van de aangetroffen 
administratie

Curandus heeft een grote hoeveelheid facturen en dwangbevelen 
overhandigd. Een gedeelte van de administratie ligt bij de boekhouder 
van curandus, de heer Van Oord. Momenteel wordt de administratie 
onderzocht en zal op korte termijn de resterende administratie worden 
overhandigd.

3. Eventuele vraagpunten naar aanleiding van de administratie

Vooralsnog geen.

V. DUUROVEREENKOMSTEN

Curandus is onderhuurder van een benedenwoning aan de 
Essenburgsingel 34 A. De huur bedraagt € 395,-- per maand. De 
echtgenote en kinderen van curandus wonen aan dit adres.

VI. ACTIVATRANSACTIES

Het circus is per 1 april 2005 overgedragen aan de heer W. Schildt. De 
curator heeft de koopovereenkomst opgevraagd.

VII. LOPENDE PROCEDURES

Er lopen verschillende incassoprocedures tegen curandus. Deze zullen 
in de komende periode in kaart worden gebracht en zo nodig worden 
geschorst.

VIII. PAULIANEUZE TRANSACTIES/ ONRECHTMATIGE DAAD

In onderzoek.

IX. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Niet van toepassing.
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X. VOORUITZICHTEN CREDITEUREN

De vooruitzichten voor de crediteuren zijn vooralsnog somber te 
noemen.

XI. GLOBALE VERWACHTING WERKZAAMHEDEN EN DUUR 
FAILLISSEMENT

In de komende periode zal de administratie worden onderzocht en zal 
onderzoek worden verricht naar de punten gemeld onder nummers IV 
tot en met VII.

XII. GEWERKTE UREN

Tot op heden zijn er circa 19 uur door de curator en haar medewerkers 
aan dit faillissement gewerkt.

XIII.BOEDELACTIEF

1. Overzicht boedelinkomsten en –uitgaven

Geen.

2. Saldo faillissementsrekening

Er is nog geen faillissementsrekening geopend.


