Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
29-04-2021
F.16/20/356
NL:TZ:0000158914:F001
13-10-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr. K.C.S. Meekes

Algemene gegevens
Naam onderneming
Duikcentrum Esko B.V.

12-11-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duikcentrum Esko
B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te (3701 JG) Zeist aan de
Voorheuvel 64, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer
16336607.

12-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK: W inkels in w atersportartikelen. Detailhandel in duikapparatuur
voor sportdoeleinden.

12-11-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 330.440,00

€ -16.456,00

€ 131.788,00

2019

€ 287.436,00

€ -7.672,00

€ 141.558,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de aan de curator ter beschikking
gestelde stukken.

12-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

12-11-2020
1

Boedelsaldo
€ 2.212,55

12-11-2020
1

€ 44.099,38

11-02-2021
2

€ 31.348,69

29-04-2021
3

Verslagperiode
van
13-10-2020

12-11-2020
1

t/m
8-11-2020
van
9-11-2020

11-02-2021
2

t/m
7-2-2021
van
8-2-2021

29-04-2021
3

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 30 min

2

52 uur 48 min

3

10 uur 0 min

totaal

107 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

12-11-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Duikcentrum Esko B.V. (hierna:
“gefailleerde”) is J. Vijgen Holding B.V. w elke vennootschap de heer J. Vijgen
als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder heeft.

12-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zou gefailleerde niet betrokken zijn bij lopende
gerechtelijke procedures.

12-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had de voor een onderneming als de hare gebruikelijke
verzekeringen. De curator zorgt ervoor dat deze w orden beëindigd en maakt
w aar mogelijk aanspraak op premierestitutie.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
De nog lopende verzekeringen zijn beëindigd. Er is een premierestitutie van €
33,33 bijgeschreven op de faillissementsrekening.

11-02-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een w inkelpand te Zeist. De curator heeft de
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
Het gehuurde is opgeleverd. De w erkzaamheden op dit onderdeel zijn
afgerond.

11-02-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement verklaarde de bestuurder het
volgende.

12-11-2020
1

Gefailleerde exploiteerde een fysieke w inkel en een w ebshop van w aaruit duik, kite- en funsportartikelen w erden verkocht. Naast de verkoop van artikelen,
bood gefailleerde op deze gebieden onderhouds- en servicediensten aan.
De zaken gingen al enkele jaren niet goed. Sinds 2017 zijn de cashflow en het
rendement negatief. De omzet liep alleen maar verder terug. De onderneming
w as niet in staat om de tegenslag als gevolg van de coronacrisis en de in dat
kader opgelegde overheidsmaatregelen op te vangen. Medio 2020 is
begonnen met de afw ikkeling van de onderneming. In dat kader is aan diverse
crediteuren een voorstel gedaan ter finale kw ijting. Dit traject kon echter niet
w orden afgerond doordat huisbankier ING Bank het krediet opzegde.
Vervolgens zag de bestuurder geen andere mogelijkheid meer dan het eigen
faillissement aan te vragen.
Het voorgaande is het relaas van de bestuurder. De curator zal zelfstandig
onderzoek doen naar de toedracht en hier – zo nodig – op terug komen.
Situatie per 7 februari 2021:
Het onderzoek naar de toedracht van het faillissement zal w orden
meegenomen bij de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
Verw ezen w ordt naar hetgeen daar is vermeld.

11-02-2021
2

Situatie per 28 april 2021:
Het onderzoek naar de toedracht van het faillissement zal w orden
meegenomen bij de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit
verslag. Verw ezen w ordt naar hetgeen daar is vermeld.

29-04-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

12-11-2020
1

Toelichting
De bestuurder w as w erkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

12-11-2020
1

Toelichting
Zie toelichting onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-10-2020

1

De arbeidsovereenkomst is met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzeggen arbeidsovereenkomst en melden nieuw faillissement bij het UW V.

12-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

12-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

12-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W inkelinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over de voor een onderneming als de hare gebruikelijke
bedrijfsmiddelen zoals w inkelinventaris. De zaken zijn verpand.

12-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt rekening gehouden.

12-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd en getaxeerd en zullen in overleg
met de pandhouder te gelde w orden gemaakt. De curator verw acht in het
volgende faillissementsverslag te kunnen rapporteren over de gerealiseerde
opbrengst.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
De bedrijfsmiddelen en voorraden zijn geveild. Met de pandhouder w ordt nog
gecorrespondeerd over de verdeling van de opbrengst.

11-02-2021
2

Situatie per 28 april 2021:
De veiling van de bodemzaken heeft geresulteerd in een netto opbrengst van
€ 6.433,46. Dit bedrag is in de boedel gevloeid in verband met het
bodemvoorrecht van de fiscus. De w erkzaamheden op dit onderdeel zijn
afgerond.

29-04-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt over w inkelvoorraad. De zaken zijn verpand.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

12-11-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voor de voorraden geldt hetzelfde als voor de bedrijfsmiddelen. De zaken zijn
geïnventariseerd en getaxeerd en zullen in overleg met de pandhouder te
gelde w orden gemaakt. De curator verw acht in het volgende
faillissementsverslag te kunnen rapporteren over de gerealiseerde opbrengst.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
Zie hiervoor onder punt 3.5.

11-02-2021
2

Situatie per 28 april 2021:
De veilingopbrengst van de voorraad is afgedragen aan de pandhouder
onder aftrek van een boedelbijdrage van € 2.324,38.

29-04-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 6.000,00

Kasgeld

€ 2.258,55

totaal

€ 8.258,55

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt nog over goodw ill die onder meer is vervat in de
domeinnamen en de handelsnaam. Daarnaast had gefailleerde per datum
faillissement nog € 2.212,55 in kas. Dit bedrag is afgestort op de
faillissementsrekening.

12-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator onderzoekt of de goodw ill te gelde kan w orden gemaakt.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
De goodw ill is met machtiging van de rechter-commissaris verkocht en
geleverd. De netto-opbrengst bedraagt € 6.000,00. Dit bedrag vloeit volledig in
de boedel. Daarnaast is nog € 46,= kasgeld aangetroffen. Dit is afgestort op
de faillissementsrekening.

11-02-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Duikvereniging

€ 2.200,00

totaal

€ 2.200,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft nog één debiteur.

12-11-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De vorderingen op debiteuren zijn verpand door middel van een
volmachtconstructie. Over de incasso w ordt overleg gepleegd met de
pandhouder.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
De debiteur heeft volledig betaald op de faillissementsrekening. De opbrengst
zal onder aftrek van een boedelbijdrage van 10% w orden doorgeleid naar de
pandhouder.

11-02-2021
2

Situatie per 28 april 2021:
Met de pandhouder is afgerekend. De w erkzaamheden op dit onderdeel zijn
afgerond.

29-04-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 26.075,34

12-11-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een vordering ingediend in verband met een aan gefailleerde
verstrekte kredietfaciliteit. Daarnaast zou gefailleerde een rekening
aanhouden bij Rabobank. Deze bank heeft vooralsnog echter niet gereageerd
op de aanschrijvingen van de curator.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 7 februari 2021:
De rekeningen bij Rabobank vertoonden per datum faillissement een
creditsaldo van € 3.898,44. Dit bedrag is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

11-02-2021
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde zou geen leaseovereenkomsten hebben.

12-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank beschikt over pandrechten op de roerende zaken de vorderingen op
derden.

12-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
ING Bank heeft te gelden als separatist.

12-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich één crediteur bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De curator ziet erop toe dat dit naar behoren w ordt
afgew ikkeld.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak is geretourneerd aan de
leverancier. Er hebben zich geen andere crediteuren met een beroep op
eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld.

11-02-2021
2

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend is, w orden er geen retentierechten uitgeoefend.

12-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met beroepen op het recht van reclame.

12-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

12-11-2020
1

Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de banken en de crediteur die een beroep doet op
eigendomsvoorbehoud.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
Correspondentie met de banken en afhandeling beroep op
eigendomsvoorbehoud.

11-02-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De curator heeft de onderneming van gefailleerde direct
gestaakt.

12-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

12-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich diverse gegadigden gemeld. De curator onderzoekt of een
doorstart kan w orden gerealiseerd.

12-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

12-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet van toepassing.

12-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

12-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator stelt een bidbook samen dat onder geheimhouding aan de
gegadigden zal w orden verstrekt. Op basis daarvan zullen de gegadigden in
de gelegenheid w orden gesteld een bieding uit te brengen.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
Het bidbook is onder geheimhouding verstrekt aan acht partijen. Naar
aanleiding daarvan zijn vijf biedingen ontvangen, maar geen daarvan kw am
voor acceptatie in aanmerking. Een doorstart kon daardoor niet w orden
gerealiseerd. De curator heeft de goodw ill separaat verkocht (zie hiervoor
onder punt 3.8). De roerende zaken zijn in overleg met de pandhouder
verkocht door middel van een veiling.

11-02-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft enkele boekhoudkundige stukken ontvangen. Deze w orden
onderzocht.

12-11-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening
gedeponeerd.
De jaarrekening
gedeponeerd.
De jaarrekening
gedeponeerd.
De jaarrekening
gedeponeerd.

over boekjaar 2019 is op 18 september 2020, derhalve tijdig,

12-11-2020
1

over boekjaar 2018 is op 26 november 2019, derhalve tijdig,
over boekjaar 2017 is op 4 december 2018, derhalve tijdig,
over boekjaar 2016 is op 9 februari 2018, derhalve te laat,

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing w egens de omvang van gefailleerde.

12-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien gefailleerde is opgericht in 1975 zou een eventuele vordering
dienaangaande voor faillissement al zijn verjaard. Daarom zal de curator op dit
punt geen onderzoek verrichten.

12-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.

7.6 Paulianeus handelen

12-11-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-11-2020
1

Toelichting
Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
aangevangen.

12-11-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen en bestuderen van de administratie.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
De volledige administratie is inmiddels aangeleverd. De aangeleverde stukken
w orden onderzocht.

11-02-2021
2

Situatie per 28 april 2021:
ING Bank heeft zich in het zicht van faillissement door middel van verrekening
verhaald op een bijschrijving van € 5.750,= op de zakelijke rekening. De
curator heeft zich op het standpunt gesteld dat dit niet w as toegestaan en
het bedrag op grond van artikel 54 Fw teruggevorderd. Vervolgens heeft de
curator het van ING Bank terug te ontvangen bedrag verrekend met de
veilingopbrengst (van de verpande voorraad) die de boedel diende af te
dragen aan de bank.

29-04-2021
3

Voor het overige is de curator niet gestuit op onrechtmatigheden. Er is geen
aanleiding om te tw ijfelen aan de verklaring van het bestuur m.b.t. de
toedracht van het faillissement. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 93,78

12-11-2020
1

Toelichting
Er is een boedelvordering genoteerd van ClaimsAgent B.V. in verband met de
kosten voor de crediteurenadministratie tijdens faillissement.
€ 133,10

11-02-2021
2

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021:
De vordering van ClaimsAgent B.V. is opgelopen naar € 133,10.
€ 9.665,51

29-04-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 april 2021:
De vordering van ClaimsAgent B.V. is opgelopen naar € 136,13. Daarnaast is
een boedelvordering van € 9.529,38 genoteerd terzake huurpenningen van
na datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 30.414,49

12-11-2020
1

Toelichting
De fiscale schuld is opgebouw d uit onbetaald gelaten OB en LH.
€ 37.925,99

11-02-2021
2

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021:
De fiscale schuld is opgebouw d uit onbetaald gelaten OB en LH. In het
genoemde totaalbedrag is de te verw achten claim ex artikel 29 lid 7 verw erkt.
€ 37.925,99

29-04-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

12-11-2020
1

Toelichting
De enige w erknemer van gefailleerde is de DGA. Hij is niet verzekerd voor de
w erknemersverzekeringen. Gelet hierop w ordt geen vordering van het UW V
verw acht.
€ 0,00

11-02-2021
2

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021:
Ongew ijzigd.
€ 0,00
Toelichting
Situatie per 28 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

29-04-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 96.485,04

12-11-2020
1

Toelichting
De vordering van ING Bank is om technische redenen genoteerd als preferent.
Na uitw inning van de zekerheden zal een eventuele restantvordering w orden
verplaatst naar de concurrente crediteurenlijst.
Daarnaast heeft de bestuurder een preferente vordering terzake achterstallig
loon en vakantiegeld ingediend.
€ 249.915,04

11-02-2021
2

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021
De verhuurder heeft een vordering van € 153.430,= ingediend voor
achterstallig onderhoud van het gehuurde en stelt dat deze vordering
kw alificeert als preferent. De vordering en de kw alificatie daarvan zullen nader
w orden beoordeeld indien en zodra blijkt dat aan uitdeling aan de preferente
crediteuren w ordt toegekomen.
€ 223.839,70

29-04-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 april 2021:
De vordering van ING Bank N.V. is verplaatst naar de lijst van voorlopig
erkende crediteuren concurrent.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

12-11-2020
1

Toelichting
Er hebben zich 12 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.
22

11-02-2021
2

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021 :
Inmiddels hebben 22 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
23
Toelichting
Situatie per 28 april 2021:
De vordering van ING Bank N.V. is verplaatst van de lijst van preferente
crediteuren naar de lijst van concurrente crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

29-04-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 156.765,80

12-11-2020
1

Toelichting
Het betreft onder meer een geldlening, achterstallig onderhoud gehuurde,
leveranciers en aanbetalingen van afnemers.
Daarnaast is er één betw iste concurrente vordering ad € 97.776,00.
€ 261.542,70

11-02-2021
2

€ 287.618,04

29-04-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan over de w ijze
w aarop dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
Ongew ijzigd.

11-02-2021
2

Situatie per 28 april 2021:
Er is onvoldoende boedelactief gerealiseerd om alle boedelcrediteuren te
kunnen voldoen. Daarom zal het faillissement w orden afgew ikkeld ex artikel
16 Fw .

29-04-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

12-11-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-11-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

12-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie hierna onder punt 10.4.

12-11-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan over de termijn
w aarbinnen dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

12-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
a. overleg met de pandhouder;
b. te gelde maken roerende zaken;
c. eventuele incasso vordering op debiteur;
d. afw ikkeling beroep op eigendomsvoorbehoud;
e. onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
f. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

12-11-2020
1

Situatie per 7 februari 2021:
a. correspondentie met de pandhouder over de verdeling van de
veilingopbrengst;
b. onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur (loopt);
c. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen (loopt).

11-02-2021
2

Situatie per 28 april 2021:
De w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De curator zal de
rechter-commissaris gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag verzoeken
het faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw .

29-04-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

