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

7
09-01-2019
F.16/17/259
NL:TZ:0000013573:F001
30-05-2017

R-C
Curator

mr. Hofman
mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hermes Scheepexploitatie B.V.

13-04-2018
4

Gegevens onderneming
Hermes Scheepsexploitatie B.V., statutair gevestigd te Huizen en
kantoorhoudende te (1014 BM) Amsterdam aan de Zekeringstraat 17A

13-04-2018
4

Activiteiten onderneming
Aan- en verkoop, exploitatie, beheren en verhuren van zeilschepen.

13-04-2018
4

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens: onbekend

13-04-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

13-04-2018
4

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 5.662,38

Boedelsaldo
€ 5.662,38

Boedelsaldo
€ 5.662,38

13-04-2018
4

05-07-2018
5

05-10-2018
6

09-01-2019
7

Situatie per 8 januari 2019:
Ongew ijzigd.

Verslagperiode
van
8-1-2018

13-04-2018
4

t/m
8-4-2018

van
9-4-2018

05-07-2018
5

t/m
5-7-2018

van
6-7-2018

05-10-2018
6

t/m
30-9-2018

van
1-10-2018
t/m
8-1-2019

Bestede uren

09-01-2019
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

17,00 uur

5

26,30 uur

6

1,00 uur

7

11,90 uur

totaal

56,20 uur

Toelichting bestede uren
Voor de historische gegevens w ordt verw ezen naar de reeds eerder
gepubliceerde faillissementsverslagen.

13-04-2018
4

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.
In verband met gew ijzigde faillissementsverslag-softw are zijn de uren van
verslagperiode 1 tot en met 3 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 152,50
uren besteed.

09-01-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Hermes Scheepsexploitatie B.V. ( hierna: ‘gefailleerde’) is op 18 februari 2016
opgericht. Enig aandeelhouder is mevrouw Gerda Tijdgat. Enig bestuurder is de
heer W outer Tijdgat.

05-10-2018
6

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures w as per datum faillissement geen sprake.

05-10-2018
6

1.3 Verzekeringen
De boten die gefailleerde in eigendom danw el bezit heeft zouden zijn
verzekerd.

05-10-2018
6

1.4 Huur
Gefailleerde huurde ligplaatsen en een flex kantoorplek. De curator heeft de
huurovereenkomsten met inachtneming van het bepaalde in art. 39 Fw
opgezegd.

05-10-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
De hierna volgende informatie is ontleend aan de met de heer W .Tijdgat
gevoerde gesprekken en het faillissementsrekest. In de loop van het
faillissement zal de verkregen informatie nader w orden onderzocht.
Gefailleerde is opgericht met het doel om boten te verhuren aan consumenten.
Daartoe is een vijftal boten (verschillende types van het merk Contest)
gehuurd danw el gekocht. Deze boten w erden gestald bij een tw eetal
jachthavens. Volgens de heer Tijdgat is de bedrijfsvoering nooit van de grond
gekomen doordat gefailleerde verw ikkeld raakte in een geschil met een van de
jachthavens w egens de in rekening gebrachte ligplaats kosten en
reparatie/onderhoud kosten. Een andere crediteur aan w ie gefailleerde geld
verschuldigd w as uit hoofde van een verstrekte geldlening heeft met behulp
van een steunvordering van onder andere de voornoemde jachthaven op 3
mei 2017 het faillissement van gefailleerde aangevraagd hetgeen op 30 mei
2017 bij verstek is uitgesproken. De verzet termijn van veertien dagen is
inmiddels verstreken.

05-10-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
05-10-2018
6

Personeelsleden
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
05-10-2018
6

Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

05-10-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

5 boten Het betreffen zeilboten van het merk
Contest types: Contest 28 (tw ee stuks), 30b
(tw ee stuks) en eenmaal een type 34.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Situatie per 12 april 2018:
De curator tracht de zeilboten onderhands te verkopen en heeft met
goedkeuring van de rechter-commissaris Bouland Veilingen B.V. ingeschakeld
voor de begeleiding van het verkooptraject.

13-04-2018
4

Situatie per 5 juli 2018:
De afgelopen verslagperiode is dit punt afgew ikkeld.
Na verkregen toestemming daartoe van de rechter-commissaris zijn de
zeilboten verkocht en geleverd. De totale verkoopopbrengst bedraagt €
8.315,=. Na aftrek van de verkoop- en taxatiekosten resteert een netto
opbrengst van € 5.662,38. Aangezien de zeilboten in retentie w erden
gehouden, door de curator zijn opgeëist ex artikel 60 lid 2 Fw en vervolgens
door hem zijn verkocht, vloeit de volledige opbrengst in de boedel. De
retentors en pandhouders delen mee in de omslag van de algemene
faillissementskosten.

05-07-2018
5

Gefailleerde beschikt over 5 boten. Het betreffen zeilboten van het merk
Contest types: Contest 28 (tw ee stuks), 30b (tw ee stuks) en eenmaal een
type 34. Verschillende partijen claimen eigendom danw el pandrechten. Tevens
w orden retentierechten uitgeoefend. De rechten w orden in kaart gebracht en
w orden de komende verslagperiode conform de regels afgew ikkeld.

05-10-2018
6

Situatie per 13 oktober 2017:
W ordt gecontinueerd.
De curator heeft de aan gefailleerde in eigendom toebehorende zeilboten met
machtiging van de rechter-commissaris daartoe ex art. 68 jo. art. 60 lid 2 Fw
opgeëist bij de crediteuren die een beroep doen op een retentierecht.
Eén van de zeilboten bleek aan een derde in eigendom toe te behoren. De
curator maakt namens de boedel geen aanspraak (meer) op deze boot.
De pandrechten w orden verder in kaart gebracht.
Situatie per 11 januari 2018:
De verschillende rechten die w orden gepretendeerd ten aanzien van de
zeilboten zijn in kaart gebracht. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor
het te gelde maken van de zeilboten en onderhoud in dat kader contact met
de verschillende belanghebbenden.
Situatie per 12 april 2018:
De curator tracht de zeilboten onderhands te verkopen en heeft met
goedkeuring van de rechter-commissaris Bouland Veilingen B.V. ingeschakeld
voor de begeleiding van het verkooptraject.
Situatie per 5 juli 2018:
De afgelopen verslagperiode is dit punt afgew ikkeld.
Na verkregen toestemming daartoe van de rechter-commissaris zijn de

zeilboten verkocht en geleverd. De totale verkoopopbrengst bedraagt €
8.315,=. Na aftrek van de verkoop- en taxatiekosten resteert een netto
opbrengst van € 5.662,38. Aangezien de zeilboten in retentie w erden
gehouden, door de curator zijn opgeëist ex artikel 60 lid 2 Fw en vervolgens
door hem zijn verkocht, vloeit de volledige opbrengst in de boedel. De
retentors en pandhouders delen mee in de omslag van de algemene
faillissementskosten.
Situatie per 4 oktober 2018:
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

05-10-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek documentatie met betrekking tot boten.

05-10-2018
6

Situatie per 13 oktober 2017:
Onderzoek documentatie met betrekking tot boten en communicatie met
desbetreffende partijen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt niet over voorraden of onderhanden w erk.

05-10-2018
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Situatie per 12 april 2018:
De curator heeft geen vorderingen op debiteuren aangetroffen. Derhalve zijn
de w erkzaamheden op dit punt afgerond.

13-04-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

13-04-2018
4

Situatie per 12 april 2018:
ING Bank N.V. heeft geen vordering ter verificatie ingediend.

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. Van verleend krediet en bancaire
zekerheden zou geen sprake zijn. De curator heeft de bank verzocht haar
eventuele vordering ter verificatie in te dienen.

05-10-2018
6

Situatie per 12 april 2018:
ING Bank N.V. heeft geen vordering ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Situatie per 12 april 2018:
Gefailleerde heeft vier zeilboten in eigendom. Tw ee daarvan zijn verpand aan
een handelscrediteur. Ten aanzien van de andere tw ee zeilboten w erd
eveneens een pandrecht geclaimd, maar de curator heeft deze niet erkend nu
de pandakte niet is geregistreerd.

13-04-2018
4

Situatie per 5 juli 2018:
Zie hiervoor onder punt 3.3.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

05-07-2018
5

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
De pandhouders hebben te gelden als separatist.

05-10-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Situatie per 12 april 2018:
De curator heeft vastgesteld dat de leverancier van kussens en zeilen over
een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud beschikt. De leverancier heeft de
zaken inmiddels teruggenomen. Nadien hebben zich geen partijen meer bij de
curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Zoals het er nu
naar uit ziet, zijn de w erkzaamheden op dit punt nu afgerond.

13-04-2018
4

5.6 Retentierechten
Situatie per 12 april 2018:
Zie hiervoor onder punt 3.6 van dit verslag.

13-04-2018
4

Situatie per 5 juli 2018:
Zie hiervoor onder punt 3.3 van dit verslag.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

05-07-2018
5

Een jachthaven oefent een retentierecht uit op een drietal boten.

05-10-2018
6

Situatie per 13 oktober 2017:
Drie crediteuren oefenen een retentierecht uit op vijf boten. De curator heeft
de aan gefailleerde in eigendom toebehorende zeilboten met machtiging van
de rechter-commissaris daartoe ex art. 68 jo. art. 60 lid 2 Fw bij deze
crediteuren opgeëist.
Situatie per 11 januari 2018:
Zie hiervoor onder punt 3.5 van dit verslag.
Situatie per 12 april 2018:
Zie hiervoor onder punt 3.6 van dit verslag.

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
Nog niet van toepassing

05-10-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Telefoongesprekken en schriftelijke communicatie met jachthavens en
crediteuren.

05-10-2018
6

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

05-10-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Situatie per 12 april 2018:
De volledige boekhouding is inmiddels ontvangen en w ordt onderzocht.

13-04-2018
4

Situatie per 5 juli 2018:
De aangeleverde stukken zijn onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn vragen
gerezen. Deze zijn voorgelegd aan de bestuurder met het verzoek daar voor
20 juli 2018 op te reageren.

05-07-2018
5

De curator heeft de boekhouding grotendeels ontvangen en zal de komende
periode beoordelen of deze voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt.

05-10-2018
6

Situatie per 12 april 2018:
De volledige boekhouding is inmiddels ontvangen en w ordt onderzocht.
Situatie per 5 juli 2018:
De aangeleverde stukken zijn onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn vragen
gerezen. Deze zijn voorgelegd aan de bestuurder met het verzoek daar voor
20 juli 2018 op te reageren.
Situatie per 8 januari 2019:
De vragen hadden betrekking op de debiteuren. Dit punt is afgerond.

09-01-2019
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Situatie per 12 april 2018:
In de eerdere faillissementsverslagen is vermeld dat de jaarrekening 2016 niet
is gepubliceerd. Volledigheidshalve w ordt opgemerkt dat op 20 maart 2017 w el
de balans per ultimo 2016 is gedeponeerd.

13-04-2018
4

De jaarrekening over 2016 is niet gedeponeerd.

05-10-2018
6

Situatie per 12 april 2018:
In de eerdere faillissementsverslagen is vermeld dat de jaarrekening 2016 niet
is gepubliceerd. Volledigheidshalve w ordt opgemerkt dat op 20 maart 2017 w el
de balans per ultimo 2016 is gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Situatie per 12 april 2018:
Gezien het beperkte belang, w ordt op dit punt geen nader onderzoek verricht.
Gefailleerde is namelijk opgericht op 18 februari 2016 en haar geplaatst
kapitaal bedraagt slechts € 1,=.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-04-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-04-2018
4

Situatie per 12 april 2018:
Het onderzoek op dit punt w ordt gecontinueerd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-07-2018
5

Situatie per 5 juli 2018:
Zie hiervoor onder punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

13-04-2018
4

Situatie per 12 april 2018:
Het onderzoek op dit punt w ordt gecontinueerd.

7.6 Paulianeus handelen

05-07-2018
5

Situatie per 5 juli 2018:
Zie hiervoor onder punt 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Situatie per 12 april 2018:
Onderzoek van de aangeleverde stukken.

13-04-2018
4

Situatie per 5 juli 2018:
Zie hiervoor onder punt 7.1.

05-07-2018
5

Situatie per 4 oktober 2018:
Ten aanzien van de punten 7.1 t/m 7.6:
De curator heeft geconstateerd dat diverse betalingen zijn verricht ten laste
van het vermogen van gefailleerde aan entiteiten gelieerd aan de bestuurder.
De curator heeft om opheldering (en terugbetaling) gevraagd en is daarover
nog in gesprek met de bestuurder. W ordt derhalve vervolgd. Zodra dit punt is
afgew ikkeld, w ordt het faillissement nader afgew ikkeld.

05-10-2018
6

Situatie per 8 januari 2019:
De curator ziet geen mogelijkheden voor de boedel meer om nog enig
boedelactief te genereren. Dit punt is hiermee afgew ikkeld.

09-01-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

13-04-2018
4

Situatie per 12 april 2018:
Ongew ijzigd.

Situatie per 5 juli 2018:
Ongew ijzigd.

Situatie per 5 oktober 2018:
Ongew ijzigd.

Situatie per 8 januari 2019:
Ongew ijzigd.

05-07-2018
5

05-10-2018
6

09-01-2019
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.349,31

13-04-2018
4

Situatie per 12 april 2018:
- OB 2e kw artaal 2017: € 5.730,=
- Vordering ex art. 29 lid 2 OB € 9.619,31

Situatie per 5 juli 2018:
Ongew ijzigd.
€ 15.349,31

05-07-2018
5

05-10-2018
6

Situatie per 5 oktober 2018:
Ongew ijzigd.
€ 15.928,43

09-01-2019
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-04-2018
4

Situatie per 12 april 2018:
Ongew ijzigd.

Situatie per 5 juli 2018:
Ongew ijzigd.
€ 0,00

05-07-2018
5

05-10-2018
6

Situatie per 5 oktober 2018:
Ongew ijzigd.

Situatie per 8 januari 2019:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

09-01-2019
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

13-04-2018
4

Situatie per 12 april 2018:
Ongew ijzigd.

Situatie per 5 juli 2018:
Ongew ijzigd.
€ 0,00

05-07-2018
5

05-10-2018
6

Situatie per 5 oktober 2018:
Ongew ijzigd.

Situatie per 8 januari 2019:
Ongew ijzigd.

09-01-2019
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

Situatie per 5 juli 2018:
Ongew ijzigd.
15

13-04-2018
4
05-07-2018
5

05-10-2018
6

Situatie per 5 oktober 2018:
Ongew ijzigd.
15

09-01-2019
7

Situatie per 8 januari 2019:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 57.080,84

Situatie per 5 juli 2018:
Ongew ijzigd.
€ 57.080,84

13-04-2018
4
05-07-2018
5

05-10-2018
6

Situatie per 5 oktober 2018:
Ongew ijzigd.
€ 60.417,72

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

09-01-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien het stadium w aarin het faillissement zich thans bevindt, kunnen
hierover nog geen mededelingen w orden gedaan.

05-10-2018
6

Situatie per 8 januari 2019:
De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing ex artikel 16
Faillissementsw et.

09-01-2019
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie.

05-10-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde w as niet meer betrokken bij lopende procedures.

05-10-2018
6

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-10-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna onder “w erkzaamheden” te noemen actiepunten zullen w orden
opgepakt of voorgezet.

05-10-2018
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Gezien het stadium w aarin het faillissement zich thans bevindt, kunnen
hierover nog geen mededelingen w orden gedaan.

05-10-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Situatie per 12 april 2018
- crediteurencommunicatie (loopt)
- te gelde maken zeilboten en afw ikkelen rechten derden daarop (loopt)
- rechtmatigheidsonderzoek (loopt)

13-04-2018
4

Situatie per 5 juli 2018:
Afgerond: te gelde maken zeilboten.

05-07-2018
5

Te vervolgen:
- crediteurencommunicatie (gaande)
- rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek is afgerond, vragen zijn gesteld aan
bestuurder)
Situatie per 5 oktober 2018:
- crediteurencommunicatie (gaande)
- rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek is afgerond, vragen zijn gesteld aan
bestuurder)

05-10-2018
6

Situatie per 8 januari 2019:
De curator ziet geen mogelijkheden meer om nog enig boedelactief te
genereren. Het faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing ex artikel 16
Faillissementsw et.

09-01-2019
7

Bijlagen
Bijlagen

