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6
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R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr J.M. van der Wulp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Jachtpainting B.V.

08-11-2019
1

Gegevens onderneming
Jachtpainting B.V. houdt kantoor aan de Energiebaan 7 te (3255 SB) OudeTonge.

08-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Als bedrijfsomschrijving is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel
vermeld: “Het aannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van straal- en
schilderw erken en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 2.445.213,00

€ -1.105.529,00

€ 4.362.220,00

2019

€ 473.768,00

€ -168.344,00

€ 679.093,00

2016

€ 5.571.235,00

€ -361.267,00

€ 1.383.503,00

2017

€ 4.641.313,00

€ 110.953,00

€ 1.221.517,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

08-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Van de jaren 2016 en 2017 heb ik de jaarrekeningen ontvangen. Van de jaren
2018 en 2019 ontving ik het rekeningoverzicht van het grootboek en een
kolommenbalans.

08-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

08-11-2019
1

Toelichting
1-5
Het grootste gedeelte van het personeel w erd ingehuurd van andere tot de
Van Zonderen Groep behorende vennootschappen.

Boedelsaldo
€ 0,00

08-11-2019
1

€ 8.376,28

07-02-2020
2

€ 13.683,72

07-05-2020
3

€ 16.565,54

24-08-2020
4

€ 16.549,38

24-11-2020
5

€ 16.533,23

22-02-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-10-2019

08-11-2019
1

t/m
8-11-2019
van
9-11-2019

07-02-2020
2

t/m
7-2-2020
van
6-2-2020

07-05-2020
3

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

24-08-2020
4

t/m
14-8-2020
van
25-8-2020

24-11-2020
5

t/m
16-11-2020
van
14-11-2020

22-02-2021
6

t/m
18-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 6 min

2

21 uur 6 min

3

47 uur 6 min

4

6 uur 12 min

5

3 uur 30 min

6

9 uur 24 min

totaal

117 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
1 uur en 42 minuten zijn besteed door een faillissementsmedew erker (factor
0,4), 49 uur zijn besteed door de curator (factor 1,3) en 30 minuten door een
juridisch medew erker. De tijd van de juridisch medew erker zal niet ten laste
van de boedel w orden gebracht.

07-02-2020
2

In totaal zijn 98 uur en 18 minuten aan dit faillissement besteed. Deze
verslagperiode zijn 30 minuten besteed door de faillissementsmedew erker
(factor 0,4), 23 uur en 30 minuten door de curator (factor 1,3) en 23 uur en 36
minuten door de juridisch medew erker, die inmiddels advocaat is. De tijd van
de juridisch medew erker/advocaat zal niet ten laste van de boedel w orden
gebracht.

07-05-2020
3

In totaal zijn 104 uur en 42 minuten aan dit faillissement besteed.

24-08-2020
4

Deze verslagperiode zijn 18 minuten besteed door de
faillissementsmedew erker (factor 0,4) en 5 uur en 54 minuten door de curator
(factor 1,6).
In totaal zijn 109 uur en 42 minuten aan dit faillissement besteed.
Deze verslagperiode zijn 30 minuten besteed door de
faillissementsmedew erker (factor 0,4) en 3 uur door de curator (factor 1,6).

24-11-2020
5

In totaal zijn 119 uur en 6 minuten aan dit faillissement besteed. In de
periode 14 november 2020 tot en met 18 februari 2021 zijn 42 minuten
besteed door de faillissementsmedew erker (factor 0,4) en 8 uur en 42
minuten door de curator (factor 1,6).

22-02-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in het vermogen van Jachtpainting B.V. w orden sedert 2 maart
2004 gehouden door Van Zonderen Holding B.V. Directeur is de heer George
Johan Arend van Zonderen.

08-11-2019
1

Van Zonderen Holding houdt ook alle aandelen in de vermogens van Van
Zonderen Marine Services B.V., Van Zonderen Equipment B.V., Van Zonderen
Offshore B.V., Dutch Superyacht Painters B.V. (v/h Van Zonderen Maintenance
B.V.) en Yachting Concept Europe B.V.
Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 24 september 2019 w as Van
Zonderen Marine Services B.V. reeds in staat van faillissement verklaard, met
benoeming van mr. F. Damsteegt-Molier tot Rechter-Commissaris en met
aanstelling van mr. M. Hoogendoorn tot curator F.10/19/37

1.2 Lopende procedures
Er w ordt een inventarisatie gemaakt van de lopende procedures.

08-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Een overzicht van lopende verzekeringen is opgevraagd. Lopende
verzekeringen zullen -voor zover w enselijk – w orden beëindigd. Niet bekend is
of de opzegging van verzekeringen tot premierestituties zal leiden.

08-11-2019
1

Er zijn geen verzekeringen opgezegd die tot premierestituties hebben geleid.

07-02-2020
2

1.4 Huur
Desgevraagd liet de heer Van Zonderen w eten, dat een gedeelte van het
bedrijfspand (dat eigendom is van de Van Zonderen Groep) w erd gebruikt door
de failliete vennootschap. Er is geen huurovereenkomst gesloten.

08-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directeur van de gefailleerde vennootschap, de heer G.J.A. van Zonderen
heb ik alleen telefonisch gesproken. W el heb ik een bespreking gehad met de
directeur van Van Zonderen Holding B.V., de heer A. van Zonderen.
Desgevraagd liet de heer A. Van Zonderen w eten, dat het faillissement van
Jachtpainting, maar ook het kort daarvoor uitgesproken faillissement van Van
Zonderen Marine Services, een direct gevolg is van een geschil met de grootste
klant van Jachtpainting. Jachtpainting voerde veel straal- en
schilderw erkzaamheden uit op schepen van één bepaalde klant en in 2018 is
een geschil ontstaan over de kw aliteit van de uitgevoerde w erkzaamheden. Er
w as door curanda een coating aangebracht in de drinkw atertank van een schip
van de klant en dit zou foutief zijn aangebracht. Jachtpainting betw ist dat zij
het w erk niet correct heeft uitgevoerd, maar de klant heeft zich op het
standpunt gesteld dat zij schade heeft geleden door een tekortkoming van
Jachtpainting en haar verplichting tot het betalen van de tot dan toe
uitgevoerde w erkzaamheden opgeschort. Daarbij heeft zij ook geen verdere
opdrachten meer gegeven.
Het personeel voor deze opdrachten w erd door Jachtpainting ingehuurd van
de zustervennootschap Van Zonderen Marine Services B.V. Omdat er geen
w erk meer w as heeft al het personeel een andere w erkgever gezocht.
Jachtpainting had geen w erk meer, maar kon binnen een korte tijd ook niet
meer beschikken over personeel dat eventuele nieuw e klussen kon uitvoeren.
Vanaf de maand maart 2019 w as Jachtpainting om die reden niet meer actief.
De directie heeft geprobeerd de vordering op de grootste klant te incasseren,
maar dat is (nog) niet gelukt.
Ik zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van dit faillissement en
voor zover van belang voor het verdere verloop van het faillissement zal de
rechter-commissaris van dit onderzoek op de hoogte w orden gehouden.

08-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

08-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

08-11-2019
1

Toelichting
1-5
Het merendeel van het personeel dat w erd gebruikt w as in dienst bij andere
tot de Van Zonderen Groep behorende vennootschappen. Er w as volgens de
heer Van Zonderen nog één w erknemer in dienst, maar deze w erknemer zelf
heeft dat betw ist en laten w eten bij een andere vennootschap van de Van
Zonderen Groep in dienst te zijn. Dit is aan UW V doorgegeven.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-10-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
1 uur en 48 minuten

08-11-2019
1

18 minuten

07-02-2020
2

6 minuten

07-05-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Doorbelasting huurauto's

Boedelbijdrage

€ 2.557,34

Leaseauto
totaal

€ 2.557,34

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zijn meerdere huurauto’s aangetroffen. Vier auto’s zijn operational
geleased, een vijfde auto is financial geleased. De afkoopw aarde van deze
laatste auto is opgevraagd en ik ga ervan uit, dat er een overw aarde te
realiseren is. Ik zal dat verder onderzoeken.

08-11-2019
1

De financial leaseovereenkomst bij Mercedes kon door mij w orden afgekocht
voor € 7.081,75. Nadat de auto w as getaxeerd heeft de berijder van de auto
aangegeven de auto tegen de getaxeerde w aarde te w illen kopen. Ik heb
daarmee ingestemd, met dien verstande dat ik daarnaast aanspraak heb
gemaakt op de inmiddels verschuldigde leasetermijnen over de maanden
oktober en (een gedeelte van) november (in totaal € 719,10). De auto stond
ook in die periode ter beschikking aan de (aspirant-)koper. Nadat de rechtercommissaris goedkeuring hiervoor had verleend, heb ik de koopsom (€ 14.750)
en de vergoeding lease (€ 719,10) ontvangen. Hiervan heb ik het
leasecontract met Mercedes afgekocht en de resterende € 8.387,35 is op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

07-02-2020
2

De auto’s die (operational) w erden geleased door Jachtpainting, w erden
gebruikt door een zustervennootschap, Dutch Superyacht Painters B.V. De
auto’s zijn eerst na enig aandringen ingeleverd, w aarna de verhuurder ze
heeft opgehaald. Tot aan datum faillissement w erd door de
zustervennootschap een vergoeding voor het gebruik aan Jachpainting
betaald. Voor de periode na datum faillissement heb ik € 2.557,34 doorbelast.
Hoew el meerdere malen is toegezegd dat voor betaling zal w orden
zorggedragen, heb ik dit bedrag nog niet ontvangen.
Kort na het indienen van het 2de verslag is de lease die ik had doorbelast op
de boedelrekening bijgeschreven.

3.9 Werkzaamheden andere activa

07-05-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
2 uur en 18 minuten

08-11-2019
1

6 uur en 18 minuten

07-02-2020
2

24 minuten

07-05-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vijf vorderingen op derden

€ 448.485,00

totaal

€ 448.485,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ik heb vijf vorderingen op derden aangetroffen. Deze vorderingen staan al
langer dan 90 dagen open. Eén van de vorderingen (ter hoogte van €
425.000) betreft de vordering op de klant die verplichting tot betaling heeft
opgeschort op grond van een w anprestatie van curanda. Deze vordering w as
reeds voor datum faillissement verkocht aan een derde, die gaat trachten de
vordering te incasseren. Als er een opbrengst komt zal deze, onder aftrek van
een fee en de gemaakte (proces-)kosten aan de boedel w orden voldaan. Ik zal
dat verder onderzoeken. De debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO Bank. Ik
heb de bank in de gelegenheid gesteld de debiteuren te incasseren, maar zij
gaat daar niet toe over. Ik zal nu zelf de debiteuren aanschrijven.

08-11-2019
1

Tot slot lijkt er al geruime tijd een gedeelte van een lening op een voormalig
w erknemer te bestaan, w aar niet meer op w ordt ingelost vanaf het moment
dat de w erknemer uit dienst is getreden.
De koper van de vordering van ca € 425.000 heeft zich beroepen op een
opschortende voorw aarde en laten w eten dat de koopovereenkomst niet tot
stand is gekomen. Ik zal onderzoeken of het beroep op de opschortende
voorw aarde rechtens is. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat de vordering
nu w eer in de boedel zit, zal ik daarnaast onderzoeken of verdere maatregelen
tegen de debiteur opportuun zijn.
Er is daarnaast nog één andere debiteur aangeschreven, maar dat heeft nog
nergens toe geleid. Debiteuren ouder dan vijf jaar zijn door mij niet
aangeschreven.
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap is gebleken, dat de
lening die een voormalig personeelslid had bij Jachtpainting B.V., nog niet
geheel w as ingelost. Een gedeelte w as ingelost door inhouding op het salaris,
maar er staat nog altijd € 2.319,18 open. Het voormalig personeelslid heeft

07-02-2020
2

erkend dat hij een lening had bij curanda, maar heeft aangegeven dat dit
bedrag moet w orden verrekend met een bonus w aar hij nog recht op zou
hebben. Ik heb gevraagd dat nader te onderbouw en, maar dat is tot op heden
nog niet gebeurd. Ik heb w ederom gesommeerd voor betaling zorg te dragen.
Indien dat niet gebeurt zal ik de rechter-commissaris verzoeken mij
toestemming te verlenen rechtsmaatregelen te nemen.
De koper van de vordering kon de koop op grond van de overeenkomst
terugdraaien. De vordering is daarmee teruggekeerd in de boedel. Ik heb alle
stukken die aan de vordering ten grondslag liggen opgevraagd en bestudeerd
en zal met de rechter-commissaris overleggen of verdere incassomaatregelen
w orden genomen.

07-05-2020
3

Met één debiteur vindt op dit moment overleg plaats over een regeling. Als een
regeling w ordt getroffen zal ik die ter goedkeuring voorleggen aan de rechtercommissaris.
Net voordat de dagvaarding zou w orden uitgebracht is de lening die aan een
voormalig personeelslid w as verstrekt terugbetaald. Er is € 2.808,08 op de
faillissementsrekening bijgeschreven.
Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris is met nog één
debiteur een schikking getroffen en die heeft geleid tot een betaling aan de
boedel van € 2.904.

24-08-2020
4

Het overleg over de incasso van de vordering die in eerste instantie w as
verkocht is nog niet afgerond.

24-11-2020
5

Ik heb de grootste crediteuren in dit faillissement betrokken bij het overleg
over de incasso van het de laatste vordering. Een definitief voorstel zal deze
maand aan de rechter-commissaris w orden voorgelegd.

22-02-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
18 minuten

08-11-2019
1

2 uur en 36 minuten

07-02-2020
2

18 uur en 54 minuten

07-05-2020
3

1 uur en 6 minuten

24-08-2020
4

1 uur

24-11-2020
5

3 uur

22-02-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 301.878,91

08-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Het betreft een krediet dat naast curanda verstrekt is aan Van Zonderen
Holding B.V., Van Zonderen Offshore B.V., Van Zonderen Equipment B.V., Van
Zonderen Marine Services B.V., Dutch Superyacht Painters B.V. (v/h Van
Zonderen Maintenance B.V.) en Yachting Concept Europe B.V. Alle genoemde
vennootschappen zijn hoofdelijk verbonden. Het krediet w as oorspronkelijk €
600.000, maar is per 1 november 2018 teruggebracht tot € 300.000.

5.2 Leasecontracten
Curanda heeft 5 auto’s geleased. Het betreft vier operational leasecontracten
en één financial leasecontract.

08-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot meerdere zekerheid van terugbetaling van het verstrekte krediet heeft ABN
AMRO Bank een pandrecht gevestigd op bedrijfsinventaris, bedrijfs- en
handelsvoorraden en vorderingen op derden.

08-11-2019
1

De bank heeft haar pandrechten vrij gegeven.

24-11-2020
5

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
3 uur en 18 minuten

08-11-2019
1

12 minuten

07-05-2020
3

12 minuten

24-08-2020
4

1 uur

24-11-2020
5

12 minuten

22-02-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ik ben van mening dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-11-2019

1

7.2 Depot jaarrekeningen
Ik zal onderzoeken of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd.

08-11-2019
1

Uit de gegevens van de kamer van koophandel blijkt dat de jaarrekeningen
tijdig zijn gedeponeerd.

07-02-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ik zal onderzoeken of er een goedkeuringsverklaring van een accountant is.

08-11-2019
1

Ik zijn geen goedkeuringsverklaringen van een accountant.

07-02-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ik zal onderzoeken of er aan de stortingsplicht is voldaan.

08-11-2019
1

Ik heb niet kunnen vaststellen of aan de stortingsplicht is voldaan.

07-02-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ik zal onderzoeken of in dit faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.
Nee

08-11-2019
1

07-02-2020
2

24-08-2020
4

Toelichting
Vooralsnog heb ik geen reden aan te nemen dat er in dit faillissement sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ik zal onderzoeken of in dit faillissement sprake is van Paulianeus handelen.

Toelichting
Er is mij nog niet gebleken van Paulianeus handelen.
Nee

08-11-2019
1

07-02-2020
2

24-08-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 5.997,92

08-11-2019
1

24-08-2020
4

Toelichting
Het betreft de vordering van UW V.
€ 6.537,41

24-11-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.802,00

07-02-2020
2

€ 16.003,00

07-05-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V is door mij in contact gebracht met een w erknemer die aangaf in dienst te
zijn (gew eest) bij Jachtpainting. UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 7.541,94
Toelichting
Inmiddels heeft UW V haar vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-02-2020
2

24-08-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

08-11-2019
1

13

07-02-2020
2

15

24-08-2020
4

16

24-11-2020
5

17

22-02-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 747.871,46

08-11-2019
1

€ 764.842,07

07-02-2020
2

€ 1.056.403,15

24-08-2020
4

€ 1.061.841,47

24-11-2020
5

€ 936.862,00

22-02-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
5 uur en 18 minuten

08-11-2019
1

12 minuten

07-05-2020
3

48 minuten

24-08-2020
4

2 uur en 42 minuten

22-02-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Er is een dagvaarding opgesteld, omdat een w erknemer die een lening had
afgesloten bij curanda w eigerde de lening in te lossen. Net voordat de
dagvaarding w erd uitgebracht is de vordering betaald, zodat de procedure kon
w orden afgeblazen.

07-05-2020
3

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
21 uur en 12 minuten

07-05-2020
3

30 minuten

24-11-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Ik zal er eerst voor trachten zorg te dragen dat de gehuurde auto’s kunnen
w orden ingeleverd. Als andere vennootschappen tot aan het moment van
inleveren gebruik hebben gemaakt van de door curanda gehuurde auto’s, zal
ik de huur over die periode doorbelasten. Daarnaast zal ik onderzoeken of, en
zo ja tegen w elke voorw aarden, het financial leasecontract kan w orden
afgekocht en zullen de debiteuren w orden aangeschreven.

08-11-2019
1

De komende verslagperiode zal ik de vordering op de oud-w erknemer en
doorbelasting voor het gebruik van (huur-)auto’s van curanda trachten te
incasseren. Daarnaast zal ik de vordering op de grootste debiteur, die haar
betalingsverplichting opschort, verder onderzoeken.

07-02-2020
2

De komende verslagperiode zal ik trachten tot overeenstemming te komen met
de debiteur w aarmee ik al enige tijd tracht tot een regeling te komen.
Daarnaast zal ik de rechter-commissaris verslag doen van de vordering die w as
verkocht, maar nu w eer in de boedel terug is gekomen en overleggen w elke
vervolgstappen opportuun zijn.

07-05-2020
3

Ik dien nog altijd verslag te doen van de vordering die w as verkocht, maar die
zich nu w eer in de boedel bevindt. Dat zal ik in de komende verslagperiode
doen.

24-08-2020
4

Na overleg met een aantal schuldeisers en de rechter-commissaris zal w orden
besloten of, en zo ja w elke, stappen er nog w orden genomen om de laatste
vordering te incasseren.

24-11-2020
5

Het overleg met de overige schuldeisers is afgerond. Nog deze maand zal ik
de rechter-commissaris informeren over de uitkomsten hiervan.

22-02-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

08-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-5-2021

22-02-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
4 uur en 18 minuten

07-02-2020
2

6 uur en 6 minuten

07-05-2020
3

3 uur en 36 minuten

24-08-2020
4

1 uur

24-11-2020
5

3 uur en 30 minuten

22-02-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

