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

6
14-07-2022
F.16/21/97
NL:TZ:0000184940:F001
30-03-2021

R-C
Curator

mr. K.G. van de Streek
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Ecomare B.V.

30-04-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ecomare B.V.,
statutair gevestigd te Urk, kantoorhoudende te (8321 W L) Urk, aan de
Middelgronden 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
56080417, hierna verder te noemen: "Ecomare".

30-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Ecomare hield zich bezig met het biologisch zuiveren van afvalw ater.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 176.288,00

€ 46.980,00

€ 294.049,00

2017

€ 303.222,00

€ 16.303,00

€ 578.263,00

2018

€ 308.893,00

€ -313.675,00

€ 539.218,00

Toelichting financiële gegevens

30-04-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens over boekjaar 2020 nog in onderzoek.

30-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

30-04-2021
1

Toelichting
Ecomare heeft geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

30-04-2021
1

€ 35.000,00

19-07-2021
2

€ 46.183,17

19-10-2021
3

€ 15.332,03

18-01-2022
4

€ 25.332,03

14-07-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-3-2021

30-04-2021
1

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021

19-07-2021
2

t/m
18-7-2021
van
19-7-2021

19-10-2021
3

t/m
18-10-2021
van
19-10-2021

18-01-2022
4

t/m
17-1-2022
van
18-1-2022

14-04-2022
5

t/m
13-4-2022
van
14-4-2022

14-07-2022
6

t/m
13-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

35 uur 54 min

3

9 uur 24 min

4

10 uur 48 min

5

8 uur 18 min

6

9 uur 30 min

totaal

106 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementsverslag in Ecomare B.V. Het verslag is
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en w ordt
geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister alsmede op
w w w .certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen
en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. De informatie
in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige
belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

30-04-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ecomare is op 20 september 2012 opgericht. Uit het uittreksel van het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurder en enig
aandeelhouder Kramer International B.V. is w aarvan op haar beurt Iede
Kramer Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Iede Kramer Beheer B.V. is de heer I. Kramer.

30-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

30-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Volgens ogave van de bestuurder zijn er op naam van Ecomare geen
verzekeringen afgesloten. De curator heeft dit nog in onderzoek.

30-04-2021
1

Er is de curator niet gebleken van verzekeringen op naam van Ecomare.

14-07-2022
6

1.4 Huur
De grond w aarop de w aterzuiveringsinstallatie is gelegen zou w orden
gehuurd. Voor zover vereist heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris de huurovereenkomst opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

30-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement als
volgt. In 2019 w aren tw ee grote klanten w eggevallen. Naast deze
ontw ikkelingen heeft Ecomare eind 2019 definitieve zuiveringsaanslagen van
GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) opgelegd
gekregen over de jaren 2015 en 2016. Daarna volgden ook de aanslagen over
de jaren 2017 tot en met 2019 en een voorlopige aanslag van 2020. Doordat
de aanslagen zich in korte tijd opvolgden kon Ecomare daar niet goed op
anticiperen. Ecomare heeft getracht om een regeling met GBLT te treffen. Dit
w as echter niet mogelijk w aardoor Ecomare zich genoodzaakt zag haar eigen
faillissement aan te vragen.

30-04-2021
1

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de bestuurder zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.
Er zijn de curator geen overige oorzaken gebleken. Dit punt is afgew ikkeld.

14-07-2022
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

30-04-2021
1

Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
30-04-2021
1

Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-5-2021
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Ecomare heeft geen onroerende zaken in eigendom.

30-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

30-04-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W aterzuiveringsinstallatie

€ 21.000,00

totaal

€ 21.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Ecomare heeft een biologische w aterzuiveringsinstallatie in eigendom. Deze
w aterzuiveringsinstallatie is gevestigd op Urk aan de Zuidoostrak 2. De curator
tracht een doorstart te realiseren w aarbij onder meer de
w aterzuiveringsinstallatie w ordt verkocht.

30-04-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is de w aterzuiveringsinstallatie in het kader
van een doorstart verkocht voor een bedrag van € 21.000,-. Zie hierna onder
punt 6.4.

19-07-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, correspondentie en telefoon met de advocaat van de
bestuurder en derden.

30-04-2021
1

Correspondentie en telefoon met de advocaat van de bestuurder en derden.

19-07-2021
2

Correspondentie met derden.

19-10-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator onderzoekt of er andere activa zijn.

30-04-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

19-07-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre faillissementsdebiteuren

€ 20.375,11

€ 14.000,00

totaal

€ 20.375,11

€ 14.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft de curator een lijst verstrekt van de openstaande
debiteuren. Deze lijst sluit op een totaalbedrag van € 20.375,11.

30-04-2021
1

De debiteurenportefeuille is in het kader van een doorstart verkocht voor een
bedrag van € 14.000,-. Zie hierna onder punt 6.4.

19-07-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zijn thans nog geen w erkzaamheden met betrekking tot de debiteuren
verricht. Dit houdt ook verband met een eventuele verkoop van de debiteuren
in het kader van een doorstart.

30-04-2021
1

Correspondentie met bestuurder.

19-07-2021
2

Geen.

19-10-2021
3

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

30-04-2021
1

Nog niet bekend.

Toelichting vordering van bank(en)
Ecomare bankierde samen met de aan haar gelieerde vennootschappen bij

19-07-2021
2

ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. heeft de curator geïnformeerd over
de vordering die zij op Ecomare heeft. Vooralsnog dient ABN AMRO Bank N.V.
echter geen vordering in maar zij zal zich tot de aan Ecomare gelieerde
vennootschappen w enden voor voldoening van haar vordering.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.

30-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

30-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

Eén crediteur doet een beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit
nog in onderzoek en is daarover in overleg met de crediteur en de bestuurder.

19-07-2021
2

Het eigendomsvoorbehoud evenals de hoogte van de vordering van de
crediteur w ordt betw ist. De curator is hierover nog in overleg met de crediteur.

19-10-2021
3

Er is niet gebleken van een eigendomsvoorbehoud. Dit punt is afgew ikkeld.

14-07-2022
6

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

30-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

30-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank.

30-04-2021
1

Correspondentie met crediteur.

19-07-2021
2

Telefoon en correspondentie met de bank.

19-10-2021
3

Telefoon en correspondentoe met de bank.

18-01-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met goedkeuring van de rechter-commissaris w orden de activiteiten van
Ecomare tijdelijk voortgezet. In de tussenliggende periode w ordt getracht een
doorstart te realiseren.

30-04-2021
1

De activiteiten van Ecomare zijn - met goedkeuring van de rechter-commissaris
- na faillissementsdatum tot en met 15 juni 2021 tijdelijk voortgezet. Daarmee
is een opbrengst van € 17.799,22 incl. BTW gegenereerd. Dit bedrag is
inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

19-07-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging
Na aftrek van de kosten voor de voortzetting van de activiteiten van Ecomare
resteert er een opbrengst van naar verw achting € 10.000,-.

30-04-2021
1

De kosten van tijdelijke voortzetting van de activiteiten van Ecomare bedragen
€ 4.801,05. Dit bedrag is reeds door de boedel betaald. Derhalve bedraagt de
netto-opbrengst € 12.998,17 inc. BTW .

19-07-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie met derden.

30-04-2021
1

Correspondentie en telefoon met de (advocaat van de) bestuurder en derden.

19-07-2021
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt of het realiseren van een doorstart tot de
mogelijkheden behoort.

30-04-2021
1

Er hebben zich in totaal 2 geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld. Deze
partijen hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend w aarna zij een
informatiememorandum en biedingsformulier hebben ontvangen. Beide partijen
hebben een bieding uitgebracht op de activa van Ecomare. Met de partij die de
hoogste bieding heeft gedaan, is verder onderhandeld en uiteindelijk is op 30
juni jl. een definitieve overeenkomst tot stand gekomen.

19-07-2021
2

6.5 Verantwoording
Ecomare is een onderneming die zich bezighoudt met het inzamelen,
behandelen en het zuiveren van afvalw ater. Zij maakt daarvoor gebruik van
een biologische w aterzuiveringsinstallatie die is gelegen op grond die w ordt
gehuurd van een zustervennootschap van Ecomare. Voor deze activiteiten is
aan w eer een andere zustervennootschap van Ecomare een
omgevingsvergunning afgegeven. Voorts w as een forse investering nodig om
de w aterzuiveringsinstallatie w eer up to date te krijgen. Voornoemde
omstandigheden zijn van invloed op de w aarde van de
w aterzuiveringsinstallatie. Dit bleek ook uit de biedingen die de curator heeft
ontvangen. Uiteindelijk heeft de indirect bestuurder van Ecomare de hoogste
bieding op de w aterzuiveringsintallatie, een bedrag van € 21.000,-, gedaan.

19-07-2021
2

De debiteurenportefeuille heeft een omvang van € 20.375,11. Eén vordering
op een debiteur kan echter w orden verrekend met een vordering die deze
debiteur nog op Ecomare heeft zodat de omvang van de debiteurenportefeuille
per saldo neerkomt op een bedrag van € 14.145,34. In dat kader is door de
debiteurenportefeuille een bedrag van € 14.000,- betaald.
In totaal is een bedrag van € 35.000,- betaald voor de
w aterzuiveringsinstallatie en de debiteuren. Gezien de gebleken interesse is
de door marktw erking totstandgekomen totale koopprijs van € 35.000,- het
maximaal haalbare. De doorstart is ter goedkeuring voorgelegd aan de
rechter-commissaris en die heeft haar toestemming verleend.

6.6 Opbrengst
€ 35.000,00

19-07-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

19-07-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen geheimhoudingsovereenkomst, correspondentie met derden.

30-04-2021
1

Onderzoek stukken, opstellen overeenkomst, correspondentie en telefoon met
de (advocaat van de) bestuurder en derden.

19-07-2021
2

Correspondentie en telefoon met de (advocaat van de) bestuurder.

19-10-2021
3

Correspondentie en telefoon met de (advocaat van de) doorstartende partij
inzake doorstorten bedragen van (reeds verkochte) debiteuren.

18-01-2022
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft van de bestuurder diverse stukken uit de (financiële)
administratie ontvangen. De curator onderzoekt de mogelijkheden van het
veiligstellen van de administratie.

30-04-2021
1

De administratie is veiliggesteld en zal w orden onderzocht.

19-07-2021
2

Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft Nuijten & Nederpel B.V.
("NN") een zogenoemde Infoscan op de administratie uitgevoerd. De
uitkomsten daarvan zal de curator in de komende verslagperiode(s)
bestuderen en met de bestuurder bespreken.

19-10-2021
3

De curator heeft dit nog in onderzoek.

18-01-2022
4

Aan de bestuurder zijn vragen gesteld met betrekking tot de gevoerde
administratie. De curator heeft van de bestuurder een reactie ontvangen en
heeft deze reactie nog in onderzoek.

14-04-2022
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Zie hierna onder punt 7.7.

14-07-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is op 4 november 2020 gedeponeerd.
De jaarrekening 2018 is op 30 december 2019 gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is op 12 oktober 2018 gedeponeerd.
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

30-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

30-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

30-04-2021
1

Niet opportuun aangezien de vennootschap op 20 september 2012 is
opgericht.

14-04-2022
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

30-04-2021
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk is bestuurd.

Toelichting

19-10-2021
3

Nog in onderzoek.

Nee

14-07-2022
6

Toelichting
De curator heeft geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-04-2021
1

Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er sprake is van paulianeus handelen.

In onderzoek

19-10-2021
3

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

18-01-2022
4

Nee

14-07-2022
6

Toelichting
De curator heeft geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
opgestart.

19-07-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bevindingen van NN
ontvangen. De curator heeft dit nog in onderzoek en zal aan de hand van het
rapport van NN vragen aan de bestuurder stellen. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

19-10-2021
3

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

18-01-2022
4

Aan de bestuurder zijn vragen gesteld met betrekking tot de gevoerde
administratie. De curator heeft van de bestuurder een reactie ontvangen en
heeft deze reactie nog in onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt
voortgezet.

14-04-2022
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator - naar aanleiding van de
reactie van de bestuurder - nadere vragen gesteld aan de bestuurder. Die
vragen zagen met name op het feit dat er Vpb aan Ecomare w as doorbelast.
De curator heeft een reactie van de bestuurder ontvangen. In verband met
het ten onrechte doorbelasten van Vpb aan Ecomare heeft de curator
aanspraak gemaakt op betaling van een bedrag van afgerond €15.000,-. Met
goedkeuring van de rechter-commissaris is hieromtrent met de bestuurder
een regeling getroffen inhoudende dat de bestuurder een bedrag van €
10.000,- aan de boedel betaalt. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening. Hiermee is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

14-07-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met derden.

30-04-2021
1

Correspondentie met derden.

19-07-2021
2

Correspondentie met derden.

19-10-2021
3

Onderzoek administratie, correspondentie derden.

18-01-2022
4

Correspondentie met de bestuurder en derden.

14-04-2022
5

Onderzoek administratie, correspondentie met (de advocaat van) de
bestuurder.

14-07-2022
6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

30-04-2021
1

Naas het salaris van de curator verw acht de curator dat de verhuurder ook
een boedelvordering zal indienen.

€ 3.000,00

19-10-2021
3

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering van een bedrag van € 3.000,ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

30-04-2021
1

Er is nog geen vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

30-04-2021
1

Hierover is op dit moment nog niets bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

30-04-2021
1

Dit is nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

30-04-2021
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zouden er circa 10 concurrente crediteuren
zijn.

7
Toelichting
Tot op heden hebben 7 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

19-07-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

30-04-2021
1

Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurder zou er een bedrag
van € 520.825,22 aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tw eede
openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden
gevoegd.

€ 44.037,50

19-07-2021
2

€ 399.261,30

14-07-2022
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft één crediteur haar vordering bijgesteld
van € 22.138,60 naar een bedrag van € 377.362,40.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

30-04-2021
1

Na voldoening van de boedelcrediteuren kan er een gedeeltelijke uitkering
w orden gedaan aan de concurrente crediteuren. Er zijn geen betw iste
crediteuren. Derhalve zal aan de rechtbank het verzoek w orden gedaan om
een (pro forma) verificatievergadering te plannen.

14-07-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

30-04-2021
1

Correspondentie met crediteuren.

19-07-2021
2

Correspondentie met crediteuren.

19-10-2021
3

Correspondentie met crediteuren.

14-04-2022
5

Telefoon en correspondentie met crediteuren.

14-07-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

30-04-2021
1

Voortzetting inventarisatie;
Verkoop activa in samenhang met het realiseren van een doorstart;
De administratie w ordt onderzocht. Daarbij w ordt tevens onderzocht of
er sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen;
De crediteuren w orden nader geïnventariseerd.
De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met de volgende
onderw erpen:

19-07-2021
2

Afw ikkeling doorstart;
Opstarten rechtmatigheidsonderzoek;
Nadere inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:

19-10-2021
3

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
Inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet.

18-01-2022
4

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

14-04-2022
5

Er resteren geen actiepunten meer.

14-07-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

30-04-2021
1

De curator streeft er naar het faillissement in de loop van dit jaar af te
w ikkelen.

14-04-2022
5

Er resteren geen actiepunten. Aan de rechtbank zal het verzoek w orden
gedaan om een (pro forma) verificatievergadering te plannen.

14-07-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2022

14-07-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

30-04-2021
1

Verslaglegging, correspondentie met derden.

19-10-2021
3

Verslaglegging en correspondentie met derden.

14-04-2022
5

Verslaglegging en correspondentie met derden.

14-07-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

