Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Verslagnummer
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Toezichtzaaknummer
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3
16-07-2021
F.10/20/439
NL:TZ:0000171566:F001
29-12-2020

R-C
Curator

mr. C.G.E. Prenger
mr J.M. van der Wulp

Algemene gegevens
Naam onderneming
MS Renovare B.V.

29-01-2021
1

Gegevens onderneming
MS Renovare B.V. is gevestigd en houdt kantoor aan de Memlinghof 11 te
(2923 XT) Krimpen aan den IJssel.

29-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Als bedrijfsomschrijving is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel
vermeld: “De exploitatie van een schip.”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 603.100,00

€ -185.435,00

€ 3.131.051,00

2017

€ 770.782,00

€ -115.443,00

€ 3.754.113,00

2018

€ 351.000,00

€ 167.003,00

€ 3.409.057,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

29-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie is aan mij overhandigd. In het jaar 2020 zijn er geen
activiteiten meer gew eest. De bank heeft het krediet opgezegd en het schip is
verkocht. Over het jaar 2020 zijn geen financiële gegevens beschikbaar.

29-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

29-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-04-2021
2

Toelichting
Ik heb een tw eetal bedragen ontvangen op de rekening derdengelden.
Rabobank is verzocht een faillissementsrekening te openen, maar dat is nog
niet gebeurd.
€ 9.780,88

16-07-2021
3

Verslagperiode
van
29-12-2020

29-01-2021
1

t/m
29-1-2021
van
30-1-2021

29-04-2021
2

t/m
29-4-2021
van
30-4-2021

16-07-2021
3

t/m
16-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 6 min

2

5 uur 18 min

3

2 uur 48 min

totaal

19 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Van 29 december 2020 t/m 22 januari 2021 is 8 uur en 36 minuten besteed
door de curator, 1 uur en 48 minuten door een medew erker van de curator en
42 minuten door de faillissementsmedew erker.

29-01-2021
1

Van 23 januari 2021 t/m 26 april 2021 is 4 uur en 12 minuten besteed door de
curator en 1 uur en 6 minuten door de faillissementsmedew erker.

29-04-2021
2

Van 27 april 2021 t/m 9 juli 2021 is 1 uur en 24 minuten besteed door de
curator, 30 minuten door een medew erker van de curator en 54 minuten door
de faillissementsmedew erker.

16-07-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in het vermogen van MS Renovare B.V. w orden sedert 26
februari 2007 gehouden door de heer A.M. Goudriaan en mevrouw S.A.E.
Goudriaan-Verhagen. Zij zijn beide ook bestuurder van curanda.

29-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er is een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Rotterdam afdeling
Kanton door een schuldeiser. Niet alleen curanda is gedaagd, maar ook haar
bestuurders. Ik heb de rechtbank laten w eten, dat de procedure tegen MS
Renovare ingevolge het bepaalde in art. 29 Fw is geschorst.

29-01-2021
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.

29-01-2021
1

Ik heb geen lopende verzekeringen aangetroffen die nog opgezegd moesten
w orden.

29-04-2021
2

1.4 Huur
Er zijn geen huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

29-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directe oorzaak van het faillissement is, dat ING Bank als financier het
krediet heeft opgezegd en haar zekerheden (w aaronder een recht van
hypotheek op MS Renovare) heeft uitgew onnen. Het schip is verkocht en
daarmee kw amen de activiteiten van de vennootschap stil te liggen.
Desgevraagd liet mevrouw Goudriaan w eten, dat in 2008 opdracht is gegeven
tot bouw van het schip De Victorie. Het schip w erd in de beginjaren in een
v.o.f. geëxploiteerd met een derde (schipper). Nadat de schipper uit de v.o.f.
trad moest MS Renovare het schip zelf exploiteren. Aangezien de heer en
mevrouw Goudriaan ook zelf op een binnenvaartschip varen, moest een
oplossing w orden gevonden. Het schip is vervolgens verhuurd aan een
Belgische vennootschap. Dit is nooit een stabiele constructie gew eest. Toen de
huur niet meer betaald w erd en bleek dat het schip zelfs w erd onderverhuurd
aan een ondernemer in Bulgarije, is de overeenkomst beëindigd. Er is nog
getracht de overeenkomst voort te laten zetten door de kapitein van het schip
en ondertussen een koper voor het schip te vinden, maar dat is niet gelukt.
Uiteindelijk is het schip stil komen te liggen, heeft ING bank het krediet
opgezegd en is het schip verkocht.
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.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

29-01-2021
1

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

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Saldo Rabobankrekening
totaal

Toelichting andere activa
Rabobank heeft een banksaldo groot € 9.553,88 overgemaakt op de rekening
derdengelden van het kantoor van de curator. Rabobank is gevraagd een
faillissementsrekening te openen zodat dit bedrag kan w orden overgeboekt.

29-04-2021
2

Rabobank heeft nog altijd geen faillissementsrekening geopend. Aangezien
ook een teruggave van de belastingdienst is ontvangen (€ 227) staat er nu €
9.780,88 geparkeerd op de rekening derdengelden.

16-07-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
6 minuten

29-04-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 168.696,70

totaal

€ 168.696,70

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op de debiteurenlijst w orden tw ee debiteuren vermeld. Een van de debiteuren
is de voormalig huurder van de Victorie, een Belgische vennootschap. Volgens
mw . Goudriaan is deze vennootschap in België failliet verklaard. Ik zal dat
nader onderzoeken. De tw eede vordering is een vordering van € 4.864,20 in
verband met overliggeld op een Franse onderneming, die niet reageert op
sommaties. Ik zal de debiteuren aanschrijven.

29-01-2021
1

Een van de tw ee debiteuren w as Herdie BVBA uit Merksem (Antw erpen). Deze
vennootschap blijkt op 12 september 2019 in staat van faillissement te zijn
verklaard door de Ondernemingsrechtbank Antw erpen. Door gebrek aan activa
is dit faillissement op 24 november 2020 afgesloten. Het onderzoek naar
mogelijkheid van incasso van de tw eede debiteur is nog niet afgerond. Aan
ING Bank w as de vraag voorgelegd of zij zelf tot incasso van deze debiteur w il
overgaan, maar hier heeft ING Bank niet op gereageerd. Deze debiteur zal
door mij w orden aangeschreven.

29-04-2021
2

De Belastingdienst heeft een teruggave 4de kw artaal 2020 groot € 227,overgemaakt op de rekening derdengelden van het kantoor van de curator.
Zodra een faillissementsrekening is geopend zal dit bedrag w orden
overgeboekt.
Er w as nog een vordering op een derde, een onderneming in Frankrijk. De
vordering bedraagt € 4.864,20. De debiteur is aangeschreven, maar hier is
geen enkele reactie op gekomen.

16-07-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
30 minuten

16-07-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 714.933,18
Toelichting vordering van bank(en)
Dit is de restvordering van ING bank nadat zij het krediet met curanda had
opgezegd, het schip is verkocht en de borgen zijn aangesproken.

29-01-2021
1

€ 714.933,18

29-04-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft aangegeven dat de vordering mogelijk nog naar beneden
w ordt bijgesteld. Tot op heden heb ik geen aangepaste vordering ontvangen.
Nadat ik daar enkele vragen over heb gesteld heeft ING Bank telefonisch
uiteengezet hoe het recht van hypotheek is afgew ikkeld. Met betrekking tot
enkele ‘kosten op grond van zaakw aarneming’ zijn nog nadere vragen gesteld
aan de directie van curanda.

Toelichting vordering van bank(en)
ING bank heeft haar aangepaste vordering nog niet bij mij ingediend. De
discussie over de kosten die zijn gemaakt vanw ege zaakw aarneming (en die
zijn doorbelast aan curanda) zal ik laten rusten.

16-07-2021
3

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank heeft pandrechten gevestigd op de vorderingen op derden en de
bedrijfsactiva.

29-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
42 minuten

29-01-2021
1

48 minuten

29-04-2021
2

12 minuten

16-07-2021
3

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 zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

29-01-2021
1

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

29-01-2021
1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

29-04-2021
2

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

7.4 Stortingsverplichting aandelen

29-01-2021
1

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

29-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Tot op heden heb ik geen reden aan te nemen dat er sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het onderzoek naar de administratie zal in de komende verslagperiode
w orden afgerond.

29-04-2021
2

16-07-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Tot op heden heb ik niet vastgesteld dat sprake zou zijn gew eest van
Paulianeus handelen.

29-04-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend en is gevraagd of hij
nog een vordering w enst in te dienen.

16-07-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.605,92
Toelichting
Havengelden, op basis van artikel 8:211 sub d BW en van artikel 4.1d van de
International Convention on Maritime Liens and Mortgages van 1993.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-04-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

29-01-2021
1

6

29-04-2021
2

8

16-07-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 715.979,73

29-01-2021
1

€ 716.532,11

29-04-2021
2

€ 716.720,65

16-07-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet duidelijk op w elke w ijze dit faillissement w ordt afgew ikkeld.

29-04-2021
2

Aangezien nog niet bekend is of de Belastingdienst een vordering heeft, is
nog niet bekend hoe dit faillissement w ordt afgew ikkeld.

16-07-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
42 minuten

29-01-2021
1

48 minuten

29-04-2021
2

24 minuten

16-07-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Er w as een procedure aanhangig bij de kantonrechter Rotterdam, maar deze
procedure is van rechtsw ege geschorst. De rechtbank is hiervan op de hoogte
gesteld.

29-04-2021
2

9.3 Stand procedures
De procedure die aanhangig w as bij de kantonrechter is geroyeerd en de
vordering van de w ederpartij is ingetrokken.

16-07-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
12 minuten

29-04-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Ik zal onderzoek doen naar de afw ikkeling van het recht van hypotheek en de
vordering van ING Bank. Daarnaast zal ik de debiteuren aanschrijven.

29-01-2021
1

Een debiteur zal nog w orden aangeschreven. Het onderzoek naar de
afw ikkeling van het hypotheekrecht zal komende verslag periode w orden
afgerond. Zodra de faillissementsrekening is geopend zullen de in dit
faillissement ontvangen bedragen w orden overgeboekt.

29-04-2021
2

De laatste debiteur zal nogmaals w orden aangeschreven. Zodra bekend is
w at de vordering van de belastingdienst is, zal w orden gekeken of, en zo ja
op w elke w ijze, dit faillissement kan w orden afgew ikkeld.

16-07-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-10-2021

16-07-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
1 uur en 48 minuten

29-04-2021
2

1 uur en 42 minuten

16-07-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

