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R-C
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mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
BHW Marine Service BV

11-06-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BHW Marine Service
BV ("BHW " dan w el "Falliet"), statutair gevestigd te Amsterdam en p/a KvK
gevestigd aan de Kronenburgsingel 525 te (6831 GM) Arnhem.

11-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een onderneming actief in het leveren van scheepvaart
gerelateerde diensten (laden, lossen, reinigen en repareren van drijvende
objecten) in alle havens in Nederland en daarbuiten aan zow el particuliere als
zakelijke klanten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 37.209,00

2016

€ 205.492,00

2017

€ 253.920,00

Toelichting financiële gegevens

11-06-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Voornoemde balanstotalen zijn afkomstig uit de bij de Kamer van Koophandel
bekende jaarstukken. Nadere financiële gegevens zijn vooralsnog niet bekend.

11-06-2019
1

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend (zie ook hierna onder 7.7).

10-04-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend (zie ook hierna onder 7.7).

11-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

11-06-2019
1

€ 57.975,60

10-01-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is opgebouw d uit de opbrengst van de verkoop van het schip
'Minseneroog', na inlossing van de hypotheekhouder tegen betaling van een
boedelbijdrage. Daarnaast zijn boedelkosten voldaan.
€ 18.367,86
Toelichting
Het boedelsaldo is gemuteerd door het voldoen van een (boedel)vordering.

Verslagperiode

10-04-2020
4

Verslagperiode
van
14-5-2019

11-06-2019
1

t/m
11-8-2019
van
12-6-2019

11-09-2019
2

t/m
11-9-2019
van
12-9-2019

10-01-2020
3

t/m
10-1-2020
van
11-1-2020

10-04-2020
4

t/m
10-4-2020
van
11-4-2020

10-07-2020
5

t/m
10-7-2020
van
11-7-2020

12-10-2020
6

t/m
11-10-2020
van
12-10-2020
t/m
12-1-2021

Bestede uren

12-01-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 18 min

2

105 uur 54 min

3

37 uur 42 min

4

8 uur 12 min

5

2 uur 54 min

6

3 uur 0 min

7

19 uur 6 min

totaal

194 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden tijd besteed aan het leggen van contact met het bestuur van
BHW , alsmede (de w erkzaamheden samenhangend met) het (laten)
lokaliseren van de BHW (mogelijk) in eigendom toebehorende schepen en het
(laten) taxeren daarvan.

11-06-2019
1

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden tijd besteed aan w erkzaamheden samenhangend met - het
voorbereiden van - de verkoop van het aan BHW in eigendom toebehorend
schip, contact met de betrokken hypotheekhouder daaronder begrepen.

11-09-2019
2

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden hoofdzakelijk tijd besteed aan w erkzaamheden
samenhangend met - het voorbereiden van - de verkoop en levering van het
aan BHW in eigendom toebehorend schip, contact met de betrokken
hypotheekhouder, notaris en koper daaronder begrepen.

10-01-2020
3

Behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden is tijd besteed aan contact met
de belastingdienst ter zake de (fiscale afw ikkeling van de) verkoop van het
schip.

10-04-2020
4

Behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden is tijd besteed aan afrondend
contact met de belastingdienst ter zake de (fiscale afw ikkeling van de) verkoop
van het schip en contact met de crediteuren.

10-07-2020
5

Behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden is tijd besteed aan de fiscale
afw ikkeling van de verkoop van het schip, contact met de crediteuren, het
rechtmatigheidsonderzoek en in het bijzonder het verzorgen van de melding
vermoeden faillissementsfraude.

12-10-2020
6

Behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden is voornamelijk tijd besteed aan
het opstellen van de documenten om een verzoek tot vereenvoudigde
afw ikkeling ex. 137a Fw te kunnen indienen.

12-01-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij akte van 11 juni 2015 is BHW opgericht.

11-06-2019
1

Het bestuur van BHW bestond vanaf oprichting tot 1 december 2017 uit de
heer B. Meijer en de heer H.M. van Gasteren, per w elke datum laatstgenoemde
is gedefungeerd.
Enig aandeelhouder sinds 1 december 2017 is de heer B. Meijer voornoemd.

1.2 Lopende procedures
Er zijn voor zover de curator kan nagaan geen lopende procedures bekend.

11-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Niet nader bekend.

11-06-2019
1

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

10-01-2020
3

1.4 Huur
Op het moment van faillissement w as de curator geen (lopende)
huurovereenkomst bekend.

11-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het ontbreekt de curator vooralsnog aan (voldoende) concrete informatie om
over de oorzaak van het faillissement (sluitende) conclusies te trekken.

11-06-2019
1

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

10-01-2020
3

De curator acht het op basis van zijn bevindingen niet uitgesloten dat het
faillissement is veroorzaakt door het bestuur van failliet en/of het gevolg is van
faillissementsfraude (ik verw ijs naar hoofdstuk 7).

10-04-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
11-06-2019
1

Toelichting
Niet nader bekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-06-2019
1

Toelichting
Niet nader bekend.

Toelichting
De curator is ermee bekend gew orden dat in het jaar voorafgaand aan het
faillissement van BHW mogelijk één personeelslid betrokken is gew eest. De
curator heeft dit nog in onderzoek en komt hierop nog terug.

Toelichting
Er is inderdaad gedurende korte tijd een personeelslid betrokken gew eest.
Navraag heeft niet geresulteerd in nieuw e aanknopingspunten.

11-09-2019
2

12-10-2020
6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-5-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator (vooralsnog) kan nagaan zijn geen onroerende zaken in
eigendom van BHW .

11-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

11-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Survey Vessel "Minseneroog"

€ 80.000,00

€ 1.950,00

totaal

€ 80.000,00

€ 1.950,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover de curator (vooralsnog) kan nagaan heeft BHW in elk geval één
schip in eigendom. Het betreft een Survey Vessel (soort: meetschip) met de
naam: "Minseneroog" uit (bouw jaar) 1972. Het schip is 28,68 meter lang en
6,3 meter breed. Het schip is - onder meer vanw ege een motordefect - niet
volledig operationeel.

11-06-2019
1

Verschillende partijen hebben (mogelijk) interesse in overname van het schip.
De curator is met deze partijen in gesprek.

De verkoop van het schip w ordt komende verslagperiode - met toestemming
van de rechter-commissaris - afgerond.

11-09-2019
2

De verkoop en levering van het schip is intussen afgerond, de betaling is
ontvangen en de hypotheekhouder is volledig ingelost.

10-01-2020
3

Het schip heeft het w aterperceel verlaten. Het havenbedrijf is hierover
geïnformeerd en tot het opleggen van een dw angsomveroordeling is het niet
gekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie van het schip, contact met taxateur, alsmede gesprekken met
geïnteresseerde partijen.

11-06-2019
1

Onderhandelingen, gesprekken met betrokkenen (w aaronder de notaris) en
het bezoeken van het schip.

11-09-2019
2

Onderhandelingen, gesprekken met betrokkenen (w aaronder notaris, koper en
hypotheekhouder) en het bezoeken van het schip (afhalen administratie,
inspectie etc.).

10-01-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover de curator (vooralsnog) kan nagaan is er geen voorraad en/of
onderhanden w erk bekend.

11-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor zover de curator kan nagaan heeft BW H nog een auto (merk:
Volksw agen, type: transporter) in eigendom. Het is de curator vooralsnog niet
bekend w aar de auto zich bevindt.

11-06-2019
1

Voornoemde auto is per 3 juli 2019 als gestolen geregistreerd. Naar alle
w aarschijnlijkheid w as de auto middels leaseovereenkomst aan BHW ter
beschikking gesteld.

11-09-2019
2

Van vermissing van voornoemde auto is aangifte gedaan. Nadien is de auto via
de politie en Fidron BV aan de betrokken leasemaatschappij vrij gegeven.

10-01-2020
3

De Leasemaatschappij heeft haar vordering ter verificatie bij de curator
ingediend.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, contact met bestuur BHW .

11-06-2019
1

Achtergrondonderzoek naar (vermogensbestanddelen van) BHW en het
bestuur van BHW .

10-01-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet nader bekend.

11-06-2019
1

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend, zie verder hoofdstuk 7.

10-01-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet nader bekend.

11-06-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 566,85

11-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank BV heeft een vordering van EUR 566,85.

5.2 Leasecontracten
Niet nader bekend.

11-06-2019
1

Zie 3.8.

11-09-2019
2

Naar alle w aarschijnlijkheid heeft BHW middels een leaseovereenkomst de
beschikking (gehad) over een auto. Dit w ordt nog nader uitgezocht.
Zie hiervoor onder 3.8.

10-01-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Een recht van hypotheek op het aangetroffen schip ("Minseneroog").

11-06-2019
1

De hypotheekhouder is bij verkoop van de Minseneroog volledig ingelost.

10-01-2020
3

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Een derde heeft een recht van hypotheek op het aangetroffen schip
("Minseneroog").

11-06-2019
1

De hypotheekhouder is bij verkoop van de Minseneroog volledig ingelost.

10-01-2020
3

Daarnaast is de curator bekend gew orden met een partij die ter zake van een
onbetaald gebleven levering van een satellietantenne aan BHW een voorrang
claimt bij de verdeling van de opbrengst van de verkoop van het schip (artikel
8:827 lid 1 onder a BW ).

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet nader bekend.

11-06-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet nader bekend.

11-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet nader bekend.

11-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Bij verkoop van het schip en inlossing van de hypotheekhouder zal de
hypotheekhouder een boedelbijdrage voldoen.

11-09-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en (pogingen tot) contact met de hypotheekhouder.

11-06-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator kan (nog) niet beoordelen of BHW aan haar boekhoudplicht heeft
voldaan. De curator heeft de bestuurder meermaals verzocht contact op te
nemen, w aaraan sporadisch gevolg is gegeven zonder inhoudelijke c.q.
relevante informatie te verstrekken (zie ook hierna onder 7.7).

11-06-2019
1

Onder verw ijzing naar hetgeen in voorgaand verslag is aangegeven is de
administratie tot op heden niet aangetroffen c.q. beschikbaar gesteld. De
bestuurder is vooralsnog onvindbaar en niet bereid gebleken de curator
inlichtingen te verstrekken.

11-09-2019
2

Zie (verder) ook 7.7.
Onder verw ijzing naar hetgeen in de voorgaande verslagen is aangegeven
beschikt de curator (vooralsnog) maar in beperkte mate over (enige vorm van)
documentatie/administratie. Naar het zich laat aanzien is aan de
boekhoudplicht van artikel 2:10 niet voldaan.

10-01-2020
3

Zie (verder) ook 7.7.
Ook in de afgelopen periode heeft de curator geen administratie ontvangen.
De curator heeft melding van (het vermoeden van) faillissementsfraude
gedaan.

12-10-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
BHW is opgericht op 11 juni 2015 en gefailleerd op 14 mei 2019. Over de
(boek)jaren 2015, 2016 en 2017 zijn jaarstukken/-cijfers bekend.

11-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 lid 2
jo. 2:393 lid 1 BW niet vereist gew eest.

11-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsverplichting is voldaan, w ordt nog nader onderzocht.

11-06-2019
1

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

10-01-2020
3

De curator heeft melding van (het vermoeden van) faillissementsfraude
gedaan.

12-10-2020
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Of sprake is van onbehoorlijk bestuur w ordt nog nader onderzocht.
Ja

11-06-2019
1

10-01-2020
3

Toelichting
Door niet te voldoen aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW staat vast
dat het bestuur een onbehoorlijke taakvervulling kan w orden verw eten. De
curator beraadt zich op de te nemen vervolgstappen.

Toelichting
Zie hierna bij 7.7.

10-07-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Of sprake is van paulianeus handelen w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
Bij gebrek aan administratie (vooralsnog) onbekend.

Toelichting
Tot op heden beschikt de curator over onvoldoende (concrete) informatie om te
kunnen onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-06-2019
1

10-01-2020
3

12-10-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Tot op heden beschikt de curator nog niet over voldoende informatie om zijn
administratie- en rechtmatigheidsonderzoek te kunnen aanvangen.

11-06-2019
1

Het bestuur van BHW is hierop meermaals aangesproken en verzocht contact
op te nemen. Aangegeven is tegen het faillissementsvonnis in verzet te
komen. Naar het zich laat aanzien is deze aankondiging niet serieus te nemen,
nu daaraan (desgevraagd) vooralsnog op geen enkele w ijze gevolg is
gegeven.
Indien de - bij het bestuur van BHW bekende - verzettermijn ongebruikt
verstrijkt en het bestuur (ook nadien) w eigerachtig blijft de gevraagde
inlichtingen te verstrekken, zal de curator hieraan consequenties verbinden en
het bestuur laten oproepen voor verhoor.
Het bestuur van BHW is opgeroepen voor verhoor, maar niet verschenen. De
curator beraadt zich op de hieraan te verbinden gevolgen en komt hierop de
komende verslagperiode(n) terug.

11-09-2019
2

De curator acht het op basis van zijn bevindingen niet uitgesloten dat het
faillissement is veroorzaakt door het bestuur van failliet en/of het gevolg is van
faillissementsfraude (ik verw ijs naar hoofdstuk 7). De curator zal overgaan tot
het doen van een melding bij het centraal meldpunt faillissement

10-04-2020
4

Onder verw ijzing naar w at voorgaande verslagperiode is opgemerkt, verw acht
de curator hierover de komende verslagperiode nader te kunnen rapporteren.

10-07-2020
5

De curator heeft melding van (het vermoeden van) faillissementsfraude
gedaan.

12-10-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onder meer diverse pogingen om het bestuur van BHW te spreken.

11-06-2019
1

De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen door de curator
w orden voortgezet.

11-09-2019
2

Verzorgen melding (vermoeden van) faillissementsfraude bij het centraal
meldpunt faillissementsfraude.

12-10-2020
6

Inmiddels is de melding geregistreerd in de betreffende systemen.

12-01-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen

11-06-2019
1

bekend.
€ 1.089,00

10-01-2020
3

Toelichting
Behoudens het salaris van de curator is er nog een boedelvordering bekend.
- kosten taxatie: EUR 1.089,00 (reeds voldaan)
€ 6,57

12-01-2021
7

Toelichting
De griffierechten ter inzage leggen uitdelingslijst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 38.276,00

11-09-2019
2

€ 44.702,00

10-01-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 9.892,46

11-09-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 10.674,42

12-01-2021
7

Toelichting
Bevoorrechte vordering ex art. 8:827 lid 1 sub a BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

11-06-2019
1

24

11-09-2019
2

25

10-01-2020
3

24

12-01-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.275,83

11-06-2019
1

€ 95.213,58

11-09-2019
2

€ 95.395,28

10-01-2020
3

€ 84.720,86

12-01-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Niet nader bekend.

11-06-2019
1

Naar verw achting zal het faillissement door middel van vereenvoudigde
afw ikkeling voor beëindiging w orden voorgedragen.

10-01-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact crediteuren, plaatsen en bevestigen van vorderingen.

11-06-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal een gesprek met het bestuur van
BHW moeten plaatsvinden en de administratie ter beschikking moeten w orden
gesteld.

11-06-2019
1

Gelijktijdig met het voorgaande zal w orden geïnventariseerd of BHW beschikt
over andere bedrijfsmiddelen dan het tot op heden aangetroffen schip, w elk
schip w ordt getaxeerd en w aarop gesprekken met geïnteresseerde partijen
w orden vervolgd.

Vooralsnog licht de focus op (nadere) inventarisatie en informatiegaring,
alsmede de verkoop van het aangetroffen schip.

11-09-2019
2

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

10-01-2020
3

- contact met de fiscus ter zake van de verkoop van het schip;
- pogingen tot contact bestuur BHW ;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek (bestuurdersaansprakelijkheid);
- contact crediteuren.

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

10-04-2020
4

- contact met de fiscus ter zake van de verkoop van het schip;
- pogingen tot contact bestuur BHW ;
De curator zal een melding verzorgen bij het centraal meldpunt
faillissementsfraude.
De curator zal voornoemde w erkzaamheden de komende verslagperiode een
vervolg geven en naar verw achting afronden.

10-07-2020
5

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan contact met de fiscus ter zake van de verkoop van het schip,
w aarop tot vereenvoudigde afw ikkeling kan w orden overgegaan.

12-10-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-06-2019
1

Over de termijn van afw ikkeling kan vooralsnog geen verw achting w orden
uitgesproken. Gestreefd w ordt naar spoedige beëindiging.

10-01-2020
3

De curator streeft ernaar het faillissement de komende verslagperiode te
beëindigen.

12-10-2020
6

Gelijktijdig met, althans zo spoedig mogelijk na, indiening van onderhavig
eindverslag w ordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te
dragen voor vereenvoudigde afw ikkeling.

12-01-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Onder meer het opstellen van onderhavig verslag.

11-06-2019
1

Verslaglegging.

10-01-2020
3

Verslaglegging.

12-10-2020
6

Verslaglegging en opstellen verzoek vereenvoudigde afw ikkeling.

12-01-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

