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

5

Datum:

06-12-2017

Insolventienummer:

F.10/15/340

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000007183:F001

Datum uitspraak:

06-05-2015

Curator:

Mr.drs. M. Hoogendoorn

R-C:

mr. W.J. Geurts - de Veld

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap DMJ Operations Holding B.V., statutair gevestigd te Rotterdam,
(voorheen) kantoorhoudende aan de 1e Tochtweg 64 te (2913 LP) Nieuwerkerk aan den
IJssel.
Activiteiten onderneming
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: ³beheren van aandelen,
verhuur van kantoorunits´Blijkens het Handelsregister vallen de activiteiten van gefailleerde in
GHFDWHJRULHsQ³ILQDQFLsOHKROGLQJV´en ³verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)´
Gefailleerde hield alle aandelen in de aandelenkapitalen van drie besloten vennootschappen,
welke drie vennootschappen ondernemingen exploiteerden op het gebied van de
kinderopvang.
Omzetgegevens
2015: n.n.b.
2014: n.n.b.
2013: n.n.b.

Personeel gemiddeld aantal
1
Saldo einde verslagperiode
Ten tijde van het 1e verslag: € 0,-Ten tijde van het 2e verslag: € 18.977,38
Ten tijde van het 3e verslag: € 30.204,27
Ten tijde van het 4e verslag: € 18.420,66
Ten tijde van het 5e verslag: € 18.453,64

Ten tijde van het 6e verslag: € 18.479,20
€ 18.487,92
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€ 18.491,02
Verslagperiode
6 mei 2015 tot en met 4 juni 2015
5 juni 2015 tot en met 1 september 2015
2 september 2015 tot en met 30 november 2015
1 december 2015 tot en met 24 februari 2016
25 februari 2016 tot en met 24 augustus 2016

25 augustus 2016 tot en met 21 februari 2017
22 februari 2017 tot en met 20 augustus 2017
21 augustus 2017 tot en met 5 december 2017
Bestede uren in verslagperiode
Verslag 1 8 uren en 18 minuten
Verslag 2 32 uren en 48 minuten
Verslag 3 20 uren en 30 minuten
Verslag 4 10 uren en 12 minuten
Verslag 5 4 uren en 42 minuten

Verslag 6 10 uur en 30 minuten
22 uur en 18 minuten
15 uur en 48 minuten
Bestede uren totaal
76 uren en 30 minuten
87 uur
109 uur en 18 minuten
125 uur en 6 minuten
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Datum:

06-12-2017

Toelichting
Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator
bekend zijn geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent. Derden
kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te
vinden zijn.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De enig bestuurder en enig aandeelhouder van DMJ Operations Holding B.V. is mevrouw A.A.
van Hetten.

1.2

Winst en verlies
2015: n.n.b.
2014: n.n.b.
2013: n.n.b.

1.3

Balanstotaal
n.n.b.

1.4

Lopende procedures
n.v.t.

1.5

Verzekeringen
'H]H]XOOHQGRRUGHFXUDWRUZRUGHQJHwQYHQWDULVHHUGHQ]RQRGLJHQPRJHOLMNZRUGHQ
EHsLQGLJG

1.6

Huur
Door gefailleerde werd geen ruimte gehuurd.

1.7

Oorzaak faillissement
Door gefailleerde werden de aandelen gehouden van de drie besloten vennootschappen ¶t
Voortvarend Scheepje Rotterdam B.V., ¶t Voortvarend Scheepje Oude-Tonge B.V. en ¶t
Voortvarend Scheepje Ooltgensplaat B.V. Eerstgenoemde vennootschap is bij vonnis van 4
november 2014 in staat van faillissement verklaard. De twee laatstgenoemde
vennootschappen zijn beide bij vonnissen van 23 december 2014 in staat van faillissement
verklaard. Ook in deze drie faillissementen is mr. drs. M. Hoogendoorn aangesteld als curator.
Het faillissement van gefailleerde is een gevolg van de faillissement van haar
dochtervennootschappen. Gefailleerde heeft zich tezamen met haar dochtervennootschappen
hoofdelijk verbonden jegens ING Bank N.V. en was ±mede ten gevolge van de faillissementen
van haar dochtervennootschappen ±niet langer in staat aan haar verplichtingen te voldoen.
Gefailleerde was daarnaast niet in staat om aan haar fiscale verplichtingen te voldoen.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

06-12-2017

0
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
0

2.3

Datum ontslagaanzegging
n.v.t.

2.4

Werkzaamheden
Geen

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Gefailleerde is eigenaar van twee onroerende zaken, te weten:
een pand met onder- en omliggende grond gelegen aan de µs Gravendijkwal 56 te (3014
EE) Rotterdam, kadastraal bekend: Delfshaven D2785;
een pand met onder- en omliggende grond gelegen aan de µs Gravendijkwal 68, 68 A en 68
B te (3014 EG) Rotterdam, kadastraal bekend: Delfshaven D2998.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
n.n.b.
Gedurende de verslagperiode is het pand met onder- en omliggende grond gelegen aan µs
Gravendijkwal 68 door middel van een executieveiling verkocht voor een bedrag van €
672.500,--. Vanwege het hypotheekrecht komt deze opbrengst niet in de boedel.
Gedurende de verslagperiode is het pand met onder- en omliggende grond gelegen aan ¶s
Gravendijkwal 56 door middel van een executieveiling verkocht voor een bedrag van €
470.000,--. Vanwege het hypotheekrecht komt deze opbrengst niet in de boedel.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
- hypotheekrecht op de onroerende zaak aan de ¶s-Gravendijkwal 56 te Rotterdam (in
hoofdsom groot € 750.000,--);
- hypotheekrecht op de onroerende zaak aan de ¶s-Gravendijkwal 68 te Rotterdam (in
hoofdsom groot € 1.580.000.--)
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
n.n.b.
De curator is met de hypotheekhouder overeengekomen dat alle boedelkosten die
samenhangen met de (uitwinning van de) verhypothekeerde zaken aan de boedel zal voldoen.
Gedurende de verslagperiode ontving de boedel in dit kader een voorschot van € 3.025,-(incl. BTW).
De curator is met de ING Bank N.V. overeengekomen dat hij voor zijn inspanningen in totaal
een boedelbijdrage van € 8.630,11 (incl. BTW) ontvangt. De curator ontving de betaling van dit
bedrag. Daarnaast ontving de curator de betaling van een bedrag van € 1.103,06 ter dekking
van door de boedel gemaakte kosten ter zake het beheer van voornoemde panden.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Overleg met de hypotheekhouder ter zake uitwinning en ontruiming. Mogelijk ter hand nemen
ontruiming en (begeleiden) verkoop.
Werkzaamheden in het kader van het beheer en de uitwinning van het pand aan ¶s
Gravendijkwal 56.
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
n.v.t.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Geen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
n.v.t.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
n.v.t.
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3.13

5

Datum:

06-12-2017

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.

3.15

Andere activa: Beschrijving
n.v.t.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
n.v.t.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
n.n.b.
Op basis van de informatie waarover de curator thans beschikt, gaat hij ervan uit dat sprake
was van een openstaand en incasseerbaar saldo van circa € 17.000,--. Dit betreft met name
huurtermijnen, zowel van voor als na faillissementsdatum, die door huurders van gefailleerde
nog niet zijn voldaan. De curator is thans met verschillende debiteuren ³in gesprek´over de
voldoening van de openstaande bedragen.
Op basis van de informatie waarover de curator thans beschikt, gaat hij ervan uit dat ±gelet
RSGHUHHGVJHwQGHEHGUDJHQ±thans nog sprake is van een openstaande en incasseerbare
YRUGHULQJRSppQGHELWHXU'LWEHWUHIWHHQYRUGHULQJWRWHHQEHGUDJYDQFLUFD¼1.821,71. Met
de desbetreffende debiteur kwam de curator tot een betalingsregeling, welke regeling kort
gesteld inhoud dat het voornoemde bedrag in nu nog vier maandelijkse termijnen zal worden
voldaan.
De curator ontving de betaling van het hiervoor genoemde (openstaande) bedrag en heeft de
inning van de debiteuren hiermee afgerond.

Gedurende de verslagperiode is de curator gebleken dat mogelijk sprake is van een vordering
van gefailleerde op een dochter van de enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Dit
betreft een vordering uit hoofde van een (hypothecaire) geldlening. De curator heeft de
desbetreffende persoon/debiteur inmiddels aangeschreven. De vordering lijkt te worden
betwist. De curator doet nader onderzoek en zal ±indien nodig ±gedurende de komende
verslagperiode nadere stappen ondernemen.
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Opbrengst
€ 13.703,-€ 18.558,86
€ 20.380,57

4.3

Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4

Werkzaamheden
Onderzoek administratie en eventueel ter hand nemen inning.
Verder ter hand nemen inning debiteuren.
Geen

Nader onderzoek en mogelijk nadere stappen ter zake van (inning) hypothecaire geldlening.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is sprake van een vordering van ING Bank N.V. Naar opgave van ING Bank N.V. bedroeg
de openstaande vordering per faillissementsdatum
€ 1.231.961,46, te vermeerderen met rente en kosten.
De vordering van ING Bank N.V. dient in ieder geval te worden gecorrigeerd voor de in 3.2
genoemde verkoopopbrengst. Aangezien de vordering daar tegenover dient te worden
vermeerderd met rente en kosten, is nog niet geheel duidelijk wat de thans openstaande
vordering is.
De curator heeft ING Bank N.V. verzocht haar actuele vordering in te dienen en is in
afwachting van deze indiening.

ING Bank N.V. heeft aangegeven dat haar huidige vordering € 26.441,60 is.
5.2

Leasecontracten
n.v.t.
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Beschrijving zekerheden
- pandrecht op de vorderingen van gefailleerde op derden;
- pandrecht op de roerende zaken;
- compte joint- en mede- aansprakelijkheidsovereenkomst tussen: ¶t Voortvarend Scheepje
Ooltgensplaat B.V., DMJ Operations Holding B.V., ¶t Voortvarend Scheepje Rotterdam B.V. en
¶t Voortvarend Scheepje Oude-Tonge B.V.¶
- pandrecht op de rechten van gefailleerde uit hoofde van een overeenkomst van
levensverzekering;
- hypotheekrecht op de onroerende zaak aan de ¶s-Gravendijkwal 56 te Rotterdam (in
hoofdsom groot € 750.000,--);
- hypotheekrecht op de onroerende zaak aan de ¶s-Gravendijkwal 68 te Rotterdam (in
hoofdsom groot € 1.580.000.--);

5.4

Separatistenpositie
Ja.

5.5

Boedelbijdragen
n.n.b.
zie 3.3

5.6

Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
Zie hiervoor onder het kopje ³onroerende zaken´
Beoordeling door ING Bank N.V. in te dienen actuele vordering.

Geen.
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6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

06-12-2017

Het is de curator bekend dat de onroerende zaken van gefailleerde momenteel geheel dan wel
gedeeltelijk in gebruik zijn bij derden. De curator doet nog onderzoek naar de achtergronden
van dit gebruik en overlegt ter zake met de hypotheekhouder.
De thans op debiteuren openstaande bedragen betreffen zowel huurtermijnen van voor als van
na faillissementsdatum. Ter vermijding van onduidelijkheden en uit efficiency overwegingen
zullen de in dit kader ontstane en openstaande vorderingen alle worden verantwoord onder het
punt debiteuren.
Gelet op het feit dat de onroerende zaken van gefailleerde inmiddels alle zijn verkocht en
geleverd, heeft de curator dit punt afgesloten.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
n.v.t.

6.5

Doorstart: Verantwoording
n.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
n.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
n.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

5

Datum:

06-12-2017

In onderzoek.
Ondanks diverse verzoeken van de curator, heeft de bestuurder (vrijwel) geen administratie
noch daartoe behorende boeken en bescheiden aan de curator overhandigd. Om die reden
heeft de curator het standpunt ingenomen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en sprake
is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Zie 7.5.
7.2

Depot jaarrekeningen
2013: niet gedeponeerd.
2012: 9 december 2013 (tijdig).
2011: niet gedeponeerd.
2010: 31 januari 2012 (tijdig).

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Gelet op het bepaalde in artikel 2:396 BW is gefailleerde vrijgesteld van deze verplichting.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Vanwege de datum van oprichting van gefailleerde is deze vordering ±voor zover deze nog
bestond ±inmiddels verjaard.
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Onbehoorlijk bestuur
Vanwege het feit dat het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 2:394
BW, heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator zal onderzoeken of
ook overigens sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Mede vanwege het onder punt 7.1 gestelde, heeft de curator het standpunt ingenomen dat de
bestuurder van gefailleerde aansprakelijk is voor het boedeltekort. Om die reden heeft de
curator de bestuurder dan ook aansprakelijk gesteld.
Gedurende de verslagperiode heeft de curator in het kader van dit punt met name onderzocht
of en in hoeverre het voor de boedel opportuun is om een procedure tegen de bestuurder van
gefailleerde te starten. Op basis van de hem thans bekende informatie is de curator tot de
conclusie gekomen dat het vooralsnog voor de boedel niet opportuun is om een dergelijke
procedure te starten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de curator is gebleken dat op de
traceerbare verhaalsobjecten van de bestuurder met mogelijke waarde (executoriaal) beslag is
gelegd door de Belastingdienst, voor een bevoorrechte vordering van de Belastingdienst.
De curator heeft inmiddels zowel in dit faillissement als in het faillissement van haar
dochtervennootschappen melding van faillissementsfraude gedaan. De curator begreep dat
GH]HPHOGLQJZRUGWRSJHSDNWGRRUGHRIILFLsOHLQVWDQWLHV

'HFXUDWRULVQRJLQDIZDFKWLQJYDQGHYHUGHUHRSYROJLQJGRRUGHRIILFLsOHLQVWDQWLHVHQ
onderhoudt daarover contact met de instanties.
'HRIILFLsOHLQVWDQWLHVKHEEHQGHFXUDWRUYHU]RFKWRP±in vervolg op de melding van
faillissementsfraude ±aangifte van faillissementsfraude te doen. Gedurende de verslagperiode
KHHIWGHFXUDWRUDDQGHRIILFLsOHLQVWDQWLHVYHUNODULQJHQDIJHOHJGHQLQIRUPDWLHYHUVWUHNWRPWRW
GHDDQJLIWHWHNRPHQ+LMYHUZDFKWGDWGHRIILFLsOHLQVWDQWLHVGHDDQJLIWHDDQGHKDQGYDQGH]H
gegevens op korte termijn in concept aan hem zullen voorleggen, waarna de curator definitief
aangifte zal doen.
De curator heeft gedurende de achterliggende periode definitieve aangifte van
faillissementsfraude gedaan. De verdere acties in het kader van dit punt, die de curator
PHWEHODQJVWHOOLQJYROJW]LMQGXVYRRUDOVQRJDDQGHRIILFLsOHLQVWDQWLHV
7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.
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Werkzaamheden
Nader onderzoek.
Opvolging aansprakelijkheidstelling bestuurder.
Nader contact met de Belastingdienst ter zake de opvolging en/of afwikkeling van de gelegde
beslagen door de Belastingdienst.
1DGHUFRQWDFWPHWGHRIILFLsOHLQVWDQWLHVWHU]DNHGHRSYROJLQJYDQGHPHOGLQJ
faillissementsfaude.

&RQWDFWPHWGLYHUVHRIILFLsOHLQVWDQWLHVPEWGHDDQJLIWHYDQIDLOOLVVHPHQWVIUDXGH
'RHQYDQDDQJLIWHYDQIDLOOLVVHPHQWVIUDXGHFRQWDFWPHWRIILFLsOHLQVWDQWLHV

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
Rekening dient te worden gehouden met het salaris van de curator.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend tot een bedrag van € 1.534.719,89.
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend tot een bedrag van € 1.707.733,89.

De tot op heden totaal door de fiscus ingediende vordering bedraagt € 1.729.112,89.
8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Er zijn nog geen andere preferente crediteuren.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Ten tijde van het 1e verslag: 4
Ten tijde van het 2e verslag: 7
Ten tijde van het 3e verslag: 8
Ten tijde van het 4e verslag: 10
Ten tijde van het 5e verslag: 10
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Ten tijde van het 6e verslag: 10
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Ten tijde van het 1e verslag: € 1.242.004,97
Ten tijde van het 2e verslag: € 1.273.349,10
Ten tijde van het 3e verslag: € 1.279.244,83
Ten tijde van het 4e verslag: € 1.280.453,19
Ten tijde van het 5e verslag: € 1.280.453,19

Ten tijde van het 6e verslag: € 74.933,33. Deze sterke afname is het gevolg van de vordering
van ING Bank N.V. ten gevolge van de uitwinning van haar zekerheden.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
n.n.b.
Op basis van de hem nu bekende informatie gaat de curator ervan uit dat dit faillissement
vereenvoudigd zal worden afgewikkeld ex artikel 137a Faillissementswet.

8.8

Werkzaamheden
Verdere inventarisatie van en correspondentie met crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
n.v.t.

9.2

Aard procedures
n.v.t.

9.3

Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

Pagina 13 van
15

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

5

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

06-12-2017

n.n.b.
De afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de faillissementen van de
dochtervennootschappen van gefailleerde, te weten ¶t Voortvarend Scheepje Rotterdam B.V.,
¶t Voortvarend Scheepje Oude-Tonge B.V. en ¶t Voortvarend Scheepje Ooltgensplaat B.V. De
curator verwacht die faillissementen binnen een aantal maanden te kunnen afwikkelen,
waarna dit faillissement mogelijk nog tijdens de komende verslagperiode zal kunnen worden
afgewikkeld.

Gelet op de nieuwe ontwikkeling m.b.t. de (mogelijke) vordering van gefailleerde als bedoeld
onder punt 4.1 is niet geheel duidelijk op welke termijn het faillissement (alsnog) zal kunnen
worden afgewikkeld. Overigens is de afwikkeling van dit faillissement mede afhankelijk van de
afwikkeling van de faillissementen van haar voornoemde dochtervennootschappen.
De termijn van afwikkeling van het faillissement is met name afhankelijk van de
voortzetting van het incassotraject van de onder 4.1 bedoelde (hypothecaire)
geldlening, waarover de curator op korte termijn een beslissing zal nemen. De curator
verwacht dat de faillissementen van de dochtervennootschappen gedurende de
komende verslagperiode zullen worden afgewikkeld, althans de afwikkeling dusdanig in
gang zal zijn gezet dat die faillissementen niet meer in afwikkeling van dit faillissement
in de weg staan.
10.2

Plan van aanpak
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
betrekking hebben op:
- de (begeleiding van) de uitwinning van de onder punt 3.1 genoemde onroerende zaken,
alsmede eventueel het beheer van deze zaken;
- onderzoek handelen en taakvervulling bestuur.
- De verdere begeleiding van de uitwinning van het pand aan ¶s Gravendijkwal 56, alsmede het
eventuele beheer van dit pand;
- verdere inning debiteuren;
- contact ING Bank N.V. met betrekking tot uitwinning zekerheidsrechten en gevolgen hiervan
voor vordering;
- opvolging aansprakelijkheidsstelling bestuurder;
- Controle inning debiteuren;
- Opvolging aansprakelijkstelling bestuurder.
+HWRQGHUKRXGHQYDQFRQWDFWPHWGHRIILFLsOHLQVWDQWLHVRYHUGHDIZLNNHOLQJRSYROJLQJYDQGH
melding faillissementsfraude.
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- Nader onderzoek en mogelijk nadere stappen ter zake van (inning) hypothecaire geldlening.
+HWRQGHUKRXGHQYDQFRQWDFWPHWGHRIILFLsOHLQVWDQWLHVRYHUGHDIZLNNHOLQJRSYROJLQJYDQGH
melding faillissementsfraude.

Gedurende de komende verslagperiode richt de curator zich op (het afronden van) het doen
van aangifte van faillissementsfraude en het verder ter hand nemen van de inning /
onderzoeken van de mogelijkheden tot inning van de (hypothecaire) geldlening.
Gedurende de komende verslagperiode richt de curator zich op de vervolgstappen
m.b.t. de inning van de (hypothecaire) geldlening.
10.3

Indiening volgend verslag
Over zes maanden.
Over drie maanden.

10.4

Werkzaamheden
Zie plan van aanpak.
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