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

13
14-07-2022
F.17/19/51
NL:TZ:0000104825:F001
22-05-2019

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr C. Geffroy

Algemene gegevens
Naam onderneming
Navigare Necesse Est B.V.

26-06-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden d.d. 22 mei
2019 is de besloten vennootschap Navigare Necesse Est B.V., voorheen
handelend onder de naam Friesche Jachtcentrale Heeg B.V., statutair
gevestigd te (8621 JX) Heeg aan De Burd 19A, in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mr. H.J. Idzenga tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr. C. Geffroy tot curator.

26-06-2019
1

De gefailleerde vennootschap zal hierna w orden aangeduid als ‘Curanda’.

Activiteiten onderneming
Curanda handelde in jachten en bemiddelde bij de in- en verkoop van jachten.

26-06-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn vooralsnog niet bekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

26-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

26-06-2019
1

In het jaar 2019 w aren er geen personeelsleden in loondienst.

Boedelsaldo
€ 15,90

14-04-2022
12

€ 0,00

14-07-2022
13

Verslagperiode
van
22-5-2019

26-06-2019
1

t/m
25-6-2019
van
26-6-2019

26-09-2019
2

t/m
21-9-2019
van
22-9-2019

10-01-2020
3

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

17-04-2020
4

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

16-07-2020
5

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

16-10-2020
6

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020
t/m
31-12-2020

15-01-2021
7

van
1-4-2021

12-07-2021
9

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021

15-10-2021
10

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

14-01-2022
11

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022

14-04-2022
12

t/m
31-3-2022
van
1-4-2022

14-07-2022
13

t/m
14-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 18 min

2

26 uur 0 min

3

37 uur 12 min

4

33 uur 24 min

5

13 uur 6 min

6

36 uur 54 min

7

22 uur 6 min

8

13 uur 48 min

9

7 uur 42 min

10

13 uur 24 min

11

5 uur 24 min

12

9 uur 0 min

13

4 uur 42 min

totaal

254 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer E.B.P. Brenninkmeijer is statutair bestuurder van Curanda. Curanda is
op 30 maart 1984 opgericht.

26-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

26-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er is niet gebleken van lopende verzekeringen.

26-06-2019
1

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement w as er geen sprake van een huurovereenkomst.

26-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Op 13 juni 2019 heeft een eerste bespreking met de (middellijk) bestuurder
van Curanda, de heer Brenninkmeijer, plaatsgevonden. Tijdens deze
bespreking zijn de achtergronden en de gang van zaken van het faillissement
besproken.

26-06-2019
1

Brenninkmeijer heeft een toelichting gegeven op de oorzaak van het
faillissement. Allereerst benadrukt hij dat ondernemingsactiviteiten te lang zijn
voortgezet. De onderneming had volgens hem al jaren geleden beëindigd
moeten w orden. De onderneming is desondanks voortgezet en in de loop der
jaren zijn verschillende problemen ontstaan. Volgens Brenninkmeijer is de
opzegging van het krediet door de bank aan te merken als directe oorzaak van
het faillissement.
De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
W egens het overlijden van de heer Brenninkmeijer is het onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijkheid gestaakt.

14-01-2022
11

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
26-06-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens de personeelsadministratie
geen w erknemers in dienst van Navigare Necesse Est B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
26-06-2019
1

Toelichting
Het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er geen w erknemers in
dienst bij Navigare Necesse Est B.V.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

26-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

26-06-2019
1

In de derde verslagperiode heeft de curator een aantal boten aangetroffen die
mogelijk afkomstig zijn van Curanda. De curator doet onderzoek naar de
herkomst van deze boten, alsmede w ordt onderzocht of er
(eigendoms)aanspraken van crediteuren op deze boten rusten.

10-01-2020
3

De curator heeft geconstateerd dat één van de boten eigendom is van een
(voormalig) klant van Curanda. De curator heeft niet kunnen achterhalen w ie
de eigenaren zijn van de overige boten.

17-04-2020
4

De (voormalige) klant van curanda heeft zijn boot opgehaald (afgew ikkeld).

16-07-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

26-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie 3.3.

15-04-2021
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

26-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

15-04-2021
8

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

26-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van Brenninkmeijer zijn er geen handelsdebiteuren.

26-06-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft nog geen vordering ingediend.

26-06-2019
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend is geen partij bij een leaseovereenkomst.

26-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

26-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De curator zijn geen andere separatisten bekend.

26-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

26-06-2019
1

5.6 Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
recht van retentie.

26-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
recht van reclame.

26-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de positie van de bank onderzocht en een poging gedaan om
in contact te komen met de crediteuren. W egens het ontbreken van de
administratie heeft de curator de crediteuren niet kunnen aanschrijven.

26-06-2019
1

De curator is inmiddels in contact gekomen een deel van de crediteuren. De
crediteuren zijn in de gelegenheid gesteld om hun vordering in te dienen.

26-09-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden w aren voor faillissementsdatum al gestaakt.

26-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

26-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

6.6 Opbrengst
Toelichting

15-04-2021
8

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

15-04-2021
8

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

15-04-2021
8

7.1 Boekhoudplicht
De heer Brenninkmeijer heeft aangegeven dat er geen digitale administratie
beschikbaar is. De curator heeft de aanw ezige fysieke administratie
opgevraagd en zal deze na ontvangst nader onderzoeken.

26-06-2019
1

De curator heeft ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe geen administratie
ontvangen. De curator zal hieraan de gevolgtrekkingen verbinden die hij
geraden acht.

10-01-2020
3

De curator heeft met verkregen toestemming van de rechter-commissaris een
aanvraag ingediend voor de garantstellingsregeling curatoren.

17-04-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is de aanvraag garantstellingsregeling
toegew ezen. De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken en
achtergronden van het faillissement voortgezet en is een verhaalsonderzoek
gestart.

16-07-2020
5

De curator heeft de onderzoeken voortgezet. In het kader van de
onderzoeken heeft de curator diverse betrokkenen gehoord.

16-10-2020
6

Uit de administratie is gebleken dat er voor faillissementsdatum diverse
onroerend goed transacties hebben plaatsgevonden. Komende
verslagperiode(s) zal de curator dit nader onderzoeken.

15-01-2021
7

Het onderzoek naar de diverse onroerend goed transacties is voortgezet. De
curator verw acht dat dit onderzoek komende verslagperiode w ordt afgerond.

15-04-2021
8

Het onderzoek is voortgezet.

12-07-2021
9

Afgelopen verslagperiode heeft de curator met diverse partijen gesproken om
meer informatie te verkrijgen over de onroerend goed transacties. Komende
verslagperiode w ordt het onderzoek voortgezet.

15-10-2021
10

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de ontvangen informatie
geanalyseerd. Komende verslagperiode w ordt het onderzoek voortgezet.

14-01-2022
11

Afgelopen verslagperiode is het onderzoek voortgezet.

14-04-2022
12

Ongew ijzigd.

14-07-2022
13

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening
De jaarrekening
tijdig;
De jaarrekening
tijdig;
De jaarrekening
tijdig.

over 2017 is gedeponeerd op 30 mei 2018, derhalve tijdig;
over 2016 is gedeponeerd op 19 maart 2018, derhalve niet
over 2015 is gedeponeerd op 7 maart 2017, derhalve niet
over 2014 is gedeponeerd op 4 oktober 2016, derhalve niet

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

26-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

26-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-06-2019
1

De curator heeft nog een aanvang gemaakt met het onderzoek gedaan naar
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. De voorlopige conclusies van het
onderzoek zijn met Brenninkmeijer besproken. De komende verslagperiode
w ordt het onderzoek en de correspondentie voortgezet.

Toelichting

10-01-2020
3

De curator heeft in de derde verslagperiode het onderzoek voortgezet. In dat
kader is met verschillende betrokkenen, schuldeisers en instanties gesproken.
Ook is de correspondentie met de bestuurder voortgezet.

Nee

15-01-2021
7

Toelichting
W egens het overlijden van de heer Brenninkmeijer is het onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijkheid gestaakt.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

26-06-2019
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar eventuele
paulianeuze handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het
faillissement.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-04-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de fysieke administratie opgevraagd.

26-06-2019
1

De curator heeft het onderzoek naar onregelmatigheden voortgezet en heeft
(de advocaat van) Brenninkmeijer verzocht om nadere inlichtingen te
verschaffen. De curator is in afw achting van een reactie.

26-09-2019
2

De curator heeft geen nadere informatie ontvangen. De curator heeft een
beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren.

17-04-2020
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie hiervoor onder
7.1).

15-01-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

26-06-2019
1

De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven
tot de gebruikelijke.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

26-06-2019
1

De Fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-06-2019
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich geen overige preferente crediteuren bij de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-06-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

26-06-2019
1

24

26-09-2019
2

27

10-01-2020
3

29

17-04-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 57.742,77

26-06-2019
1

€ 150.677,57

26-09-2019
2

€ 198.577,57

10-01-2020
3

€ 242.403,81

17-04-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet met zekerheid te zeggen w elke w ijze van afw ikkeling te
verw achten is.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

15-04-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures.

26-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

15-04-2021
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de
onderzoeken nog niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode(s)
w orden voortgezet.

26-06-2019
1

De komende verslagperiode(s) zal het onderzoek op de volgende punten
w orden voortgezet (en w aar mogelijk afgerond):

15-01-2021
7

het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen
het rechtmatigheidsonderzoek

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook
het onderzoek naar de bijbehorende kw esties, zoals hiervoor gesignaleerd,
bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan daarom nog niet aangeven op
w elke termijn het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

26-06-2019
1

De termijn van de afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het
verloop en de uitkomsten van de onderzoeken genoemd onder 10.1.

15-01-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

