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Algemene gegevens
Naam onderneming
De w ereldhaven B.V.

21-01-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap De w ereldhaven B.V. (hierna: "W ereldhaven") is
opgericht bij akte van 21 juni 2019. W ereldhaven is statutair gevestigd in
Oostvoorne en heeft als bezoekadres Sluisjesdijk 2 te (3087 AH) Rotterdam.
W ereldhaven is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 75143127.

21-01-2022
1

Activiteiten onderneming
W ereldhaven exploiteerde een restaurant aan de Sluisjesdijk 2 te Rotterdam
en richtte zich daarbij met name op zakelijke lunches op doordew eekse dagen.
De activiteiten van de onderneming zijn in het voorjaar van 2020, kort na de
eerste kabinetsmaatregelen in verband met de coronacrisis, gestaakt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 0,00

€ -33.246,00

€ 16.773,00

2020

€ 40.033,00

€ -44.534,00

€ 21.754,00

2019

€ 105.565,00

€ -108.549,00

€ 45.523,00

Toelichting financiële gegevens

21-01-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie van W ereldhaven.
De financiële administratie van W ereldhaven is reeds aan een eerste
onderzoek onderw orpen en zal in de volgende verslagperiode nader w orden
onderzocht.

21-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
21-01-2022
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren geen w erknemers bij W ereldhaven in loondienst
w erkzaam. In de periode voorafgaand aan het staken van de
bedrijfsactiviteiten zijn circa zes w erknemers in loondienst w erkzaam gew eest
bij W ereldhaven.

Boedelsaldo
€ 0,00

21-01-2022
1

Verslagperiode
van
21-12-2021

21-01-2022
1

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022

28-04-2022
2

t/m
27-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 30 min

2

25 uur 6 min

totaal

42 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking
op inventarisatiew erkzaamheden van de curator. In dit kader hebben
besprekingen plaatsgevonden met het bestuur van W ereldhaven en diens
boekhouder. Voorts is de (financiële) administratie van W ereldhaven
(gedeeltelijk) veiliggesteld en aan een eerste onderzoek onderw orpen.

21-01-2022
1

Mededelingen over dit verslag:
De informatie die in dit verslag is opgenomen met betrekking tot de
vennootschap berust op de informatie die de curator van het bestuur van
W ereldhaven heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid
van de opgenomen gegevens met betrekking tot de vennootschap en de
overige informatie die in het verslag is opgenomen, kan geen enkele garantie
w orden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat
cijfers of andere gegevens afw ijken van w at in dit verslag staat.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Nadere inlichtingen kunnen w orden verkregen bij ondergetekende.
Telefoonnummer: 010-2822999
e-mail: beneder@debok.com
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking
op het onderzoek aan de administratie door de curator en het
rechtmatigheidsonderzoek, inclusief het presenteren van zijn bevindingen
aan het bestuur van W ereldhaven.

28-04-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van W ereldhaven is de besloten
vennootschap Belloe B.V., w aarvan de heer Kevin Bijl enig bestuurder is.

21-01-2022
1

In de periode vanaf de oprichting van W ereldhaven tot 6 oktober 2020 w as
sprake van tw ee aandeelhouders (50/50). Naast de heer Bijl via Belloe B.V.
w as de heer Muller via de besloten vennootschap Sluisjesdijk B.V. betrokken
bij W ereldhaven als (enig) (middellijk) bestuurder en aandeelhouder. Belloe
B.V. heeft de aandelen van Sluisjesdijk B.V. in het kapitaal van W ereldhaven
per 6 oktober 2020 overgenomen en Sluisjesdijk B.V. is op genoemde datum
als statutair bestuurder van W ereldhaven vervangen door Belloe B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator thans bekend, is W ereldhaven niet betrokken bij
lopende
gerechtelijke procedures.

21-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

21-01-2022
1

1.4 Huur
W ereldhaven is, voor zover de curator thans bekend, niet (meer) betrokken bij
een huurovereenkomst.
W ereldhaven huurde, voordat zij de bedrijfsactiviteiten staakte, het
bedrijfspand w aarin zij het restaurant exploiteerde inclusief inventariszaken
van verhuurder Groenburgw al B.V. De verhuurder heeft in mei 2020
de huurovereenkomst ontbonden en de w aarborgsom verrekend met de
achterstallige huurpenningen.

21-01-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft van de (middellijk) bestuurder van W ereldhaven begrepen
dat, als gevolg van de kabinetsmaatregelen in verband met de coronacrisis, de
omzet van W ereldhaven tegenviel. Die tegenvallende omzet in combinatie met
interne problemen tussen de heer Bijl en de heer Muller zouden aanleiding zijn
gew eest voor het staken van de bedrijfsactiviteiten en (de eigen aanvraag
van) het faillissement.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

21-01-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

21-01-2022
1

Toelichting
Niet van toepassing. Er w as geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

21-01-2022
1

Toelichting
Geen personeel.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepasing.

21-01-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er behoorden geen onroerende zaken in kadastraal eigendom aan
W ereldhaven toe.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

21-01-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

21-01-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

in onderzoek
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op datum faillissement zou volgens opgaaf van de (middellijk) bestuurder van
W ereldhaven geen sprake zijn van bedrijfsmiddelen die in eigendom
toebehoren aan W ereldhaven. Reeds voorafgaand aan de
aandelenoverdracht, zoals beschreven in hoofdstuk 1.1. van dit verslag,
zouden de bedrijfsmiddelen (uitsluitend bestaande uit inventariszaken) door
W ereldhaven zijn verkocht en geleverd aan Dokzuid B.V., w aarvan de heer Bijl
via Belloe B.V. eveneens bestuurder (en aandeelhouder) is. De koopsom zou
zou zijn gebaseerd op de originele aankoopfacturen van de betreffende zaken.
De curator heeft een en ander nog in onderzoek.

21-01-2022
1

Naar aanleiding van de ontvangst van de originele aankoopfacturen van de
door W ereldhaven aan Dokzuid B.V. verkochte inventariszaken, zijn door de
curator nadere vragen gesteld aan het bestuur van W ereldhaven ter zake
van de transactie. De curator is thans in afw achting van een reactie van het
bestuur en zal hierover in een nader verslag rapporteren.

28-04-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de van de boekhouder van W ereldhaven ontvangen stukken
ontvangen, aan een eerste onderzoek onderw orpen, en heeft hierover vragen
gesteld aan de bestuurder.

21-01-2022
1

Onderzoek activa-transactie en correspondentie bestuur.

28-04-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
niet van toepassing.

21-01-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
niet van toepassing.

21-01-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
niet van toepassing.

21-01-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
niet van toepassing.

21-01-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren volgens administratie
W ereldhaven per datum faillissement

€ 16.652,00

totaal

€ 16.652,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van W ereldhaven volgen tw ee openstaande (rekeningcourant) vorderingen op de heer Muller c.q. Sluisjesdijk B.V. van in totaal EUR
16.652. De curator richt zich op de beoordeling en vaststelling van de omvang
van de debiteuren en vervolgens op het incasseren van de vorderingen,
w aarover in een volgend verslag w ordt gerapporteerd.

21-01-2022
1

Naar aanleiding van het aanschrijven van de debiteuren door de curator zijn
de vorderingen door de betreffende debiteuren gemotiveerd betw ist.
Hierover zijn door de curator vragen gesteld aan het bestuur van
W ereldhaven. De curator is thans in afw achting van een reactie daarop en
zal hierover een volgend verslag rapporteren.

28-04-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie en overleg met het bestuur. Inventarisatie en beoordeling
van de (debiteuren)administratie.

21-01-2022
1

Correspondentie en overleg met debiteuren en bestuur W ereldhaven.

28-04-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

21-01-2022
1

W ereldhaven had geen kredietfaciliteit bij een bank.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

21-01-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

21-01-2022
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van W ereldhaven w aren reeds in het voorjaar van 2020
gestaakt. Voortzetting van activiteiten en/of een doorstart zijn niet aan de
orde (gew eest).

6.2 Financiële verslaglegging

21-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

21-01-2022
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

21-01-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de financiële administratie van W ereldhaven
ontvangen en aan een eerste onderzoek onderw orpen. De betreffende
documenten zijn bestudeerd en naar aanleiding daarvan heeft de curator het
bestuur verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

21-01-2022
1

Zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag.

28-04-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: niet gedeponeerd;
2020: gedeponeerd op 4 juni 2021 (op tijd);
2021: niet gedeponeerd (nog niet verplicht).

21-01-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W ereldhaven heeft in de jaren vanaf haar oprichting tot het faillissement elk
jaar voldaan aan de drie vereisten van artikel 2:395a BW en w as derhalve
vrijgesteld van de verplichting om de jaarrekening te doen goedkeuren door
een accountant.

21-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van W ereldhaven bedraagt EUR 1,-. De curator heeft
vastgesteld dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

21-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-01-2022
1

De curator zal - zoals gebruikelijk - onderzoeken of sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

28-04-2022
2

Zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-01-2022
1

Toelichting
De curator zal - zoals gebruikelijk - onderzoeken of sprake is gew eest van
paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek
Toelichting
Zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-04-2022
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie bovenstaand. In een volgend verslag zal hiervan opgave w orden gedaan.

21-01-2022
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek verricht aan de
(financiële) administratie van W ereldhaven en heeft de oorzaken van het
faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid (nader) onderzocht.

28-04-2022
2

De curator heeft de (voorlopige) conclusie getrokken dat de onderneming van
W ereldhaven na het eindigen van de huurovereenkomst en de
daaropvolgende verkoop van alle inventariszaken aan Dokzuid B.V. niet
langer levensvatbaar w as. Vanaf dat moment (31 mei 2020) w as het
faillissement van W ereldhaven – zonder rigoureuze maatregelen, w aaronder
het betrekken van een nieuw huurpand, de aanschaf van nieuw e
inventariszaken of het verkrijgen van financiering – onvermijdelijk. Om die
reden stond het het bestuur van W ereldhaven vanaf dat moment niet langer
vrij om zelf een afw eging te maken w elke schuldeisers van de vennootschap
(eerst) zouden w orden voldaan, maar diende het bestuur de gelijkheid van
schuldeisers en de w ettelijke rangorde van schuldeisers in acht te nemen.
Die beginselen zijn volgens de curator onvoldoende door het bestuur in acht
genomen, met name gelet op de betalingen die vanaf 31 mei 2020 aan het
bestuur hebben plaatsgevonden. Voorts kan de curator zich niet aan de
indruk kan onttrekken dat:
i) vanaf 31 mei 2020 tot kort voor het faillissement van W ereldhaven diverse
crediteuren van een derde (vermoedelijk Dokzuid B.V.) door W ereldhaven zijn
voldaan;
ii) het nalaten van het bestuur om eerder (zoals in mei 2020) het (eigen)
faillissement van W ereldhaven aan te vragen rechtstreeks verband houdt
met de aanspraak van W ereldhaven op steungelden en het ontbreken van
die aanspraak aan de zijde van Dokzuid B.V. (vanw ege de oprichting daarvan
na het uitbreken van de corona-pandemie);
iii) sprake is van diverse (overige) paulianeuze rechtshandelingen;
iv) sprake is van een schending van de publicatieplicht;
v) sprake is van een schending van de administratieplicht.
De voorlopige bevindingen en conclusies van de curator zijn met het bestuur
van W ereldhaven gedeeld. De curator is thans in afw achting van een reactie
en zal hierover een volgend verslag rapporteren.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Beoordelen administratie.

21-01-2022
1

Onderzoek administratie, oorzaken faillissement en rechtmatigheid.
Rapporteren bevindingen aan het bestuur.

28-04-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,10

21-01-2022

Toelichting

1

De vordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt vooralsnog EUR 12,10 (incl. btw ).
Voorts zal de curator een boedelvordering hebben uit hoofde van salaris
curator.
Er is geen sprake van personeel dat in dienst w as of een gehuurde
bedrijfslocatie, zodat boedelvorderingen van UW V of verhuurder niet zijn te
verw achten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 54.791,00

21-01-2022
1

Toelichting
Loonheffingen: EUR 54.791.

Toelichting

28-04-2022
2

geen w ijzigingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

21-01-2022
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-01-2022
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

21-01-2022
1

Toelichting
Vooralsnog hebben 4 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie bij
de curator ingediend.
Uit de financiële administratie van W ereldhaven volgt dat er 8 concurrente
crediteuren zouden zijn.
Aan schuldeisers w ordt verzocht om een vordering ter verificatie in te dienen.
Dat kan via de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl. Schuldeisers kunnen ook een
e-mail sturen naar het e-mailadres beneder@debok.com om zo een vordering
in te dienen. Aan schuldeisers w ordt verzocht om bij indiening van een
vordering onderbouw ing daarvan bij te voegen.

9

28-04-2022
2

Toelichting
Vooralsnog hebben 9 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie bij
de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.610,96

21-01-2022
1

Toelichting
Uit de financiële administratie van W ereldhaven volgt een concurrente
schuldenlast van circa EUR 14.000.
Tot de datum van het eerste verslag is voor een bedrag van EUR 9.610,96 aan
concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.

€ 33.143,85

28-04-2022
2

Toelichting
Tot de datum van het tw eede verslag is voor een bedrag van EUR 33.143,85
aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is niet bekend op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

21-01-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de schuldenlast van W ereldhaven geïnventariseerd en heeft
alle bekende concurrente crediteuren uitgenodigd hun vordering ter verificatie
in te dienen.

21-01-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich de komende verslagperiode op:

21-01-2022
1

inventarisatie schuldenlast;
veiligstellen en onderzoek ontbrekende administratie;
onderzoek naar feitelijke gang van zaken voorafgaand aan het
faillissement;
rechtmatigheidsonderzoek.
De curator richt zich de komende verslagperiode op:

28-04-2022
2

inventarisatie schuldenlast;
veiligstellen ontbrekende administratie;
debiteurenincasso;
afw ikkeling rechtmatigheidskw esties

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is niet bekend op w elke termijn het faillissement zal eindigen.

21-01-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-7-2022

28-04-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag en plan van aanpak.

21-01-2022
1

Opstellen verslag en plan van aanpak.

28-04-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

