
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: Dego Maritime Management Consult B.V.
Adres: Weteringpark 7 9, 8025 AM Zwolle 
(statutair gevestigd te Rotterdam)

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister betreft het een beleggingsinstelling met beperkte toetreding en 
stamrechtmaatschappij.

Andere activiteiten van de vennootschap: 
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen. 

- Advisering voor de maritieme sector.

Omzetgegevens

Jaarrekeningen zijn opgevraagd bij de bestuurder, maar nog niet ontvangen. 

Personeel gemiddeld aantal

0 personen

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslag 2 - 2 juni 2017: € 0,00

Verslagperiode

2 februari tot en met 2 maart 2017.

Verslag 2 - 2 juni 2017: 3 maart tot en met 2 juni 2017.

Bestede uren in verslagperiode

10:20 uur

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010906:F001

02-02-2017

mr. A.E. Zweers

Curator: mr. R.J. Joustra

Insolventienummer: F.08/17/38
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Verslag 2 - 2 juni 2017: 4:45 uur

Bestede uren totaal

10:20 uur

Verslag 2 - 2 juni 2017: 15:05 uur

Toelichting

Dit openbaar verslag strekt ertoe een globaal inzicht te verschaffen aangaande de afwikkeling 
van de boedel. Het verslag dient niet als volledige verantwoording van de afwikkeling van de 
boedel. Aan de rechter-commissaris wordt verantwoording afgelegd.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Dego Maritime Management Consult B.V. is opgericht op 28 augustus 1979. Enig 
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer J.L. de Goeij.

1.2 Winst en verlies

Jaarrekeningen zijn bij de bestuurder opgevraagd, maar nog niet ontvangen. 

Verslag 2 - 2 juni 2017: Over de jaren na 2012 is nauwelijks tot geen administratie 
voorhanden. Winst en verliescijfers zijn niet te geven.

1.3 Balanstotaal

Jaarrekeningen zijn bij de bestuurder opgevraagd, maar nog niet ontvangen. 

Verslag 2 - 2 juni 2017: Over de jaren na 2012 is nauwelijks tot geen administratie 
voorhanden.

1.4 Lopende procedures

Volgens de bestuurder lopen er geen procedures. 

1.5 Verzekeringen

Er lopen geen verzekeringen (meer).

1.6 Huur

De vennootschap huurt geen ruimte. 
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1.7 Oorzaak faillissement

De (bestuurder van) gefailleerde heeft in opdracht werkzaamheden verricht voor 
opdrachtgevers in de maritieme sector. Enkele ontvangen ontslagvergoedingen zijn 
ondergebracht in de onderhavige stamrecht vennootschap. Deze vergoedingen waren bedoeld 
als oudedagsvoorziening. De vennootschap heeft echter een lening verstrekt aan de 
bestuurder in privé om daarmee de bouw van een eigen woning te realiseren. De 
vennootschap heeft geen zekerheidsrechten bedongen. De woning is daadwerkelijk 
gerealiseerd. De eerste hypotheekhouder (Nationale Nederlanden) heeft op enig moment de 
woning middels een executieveiling laten verkopen en zich verhaald op de opbrengst. Er was 
geen sprake van overwaarde. De bestuurder heeft de lening van de vennootschap niet meer 
kunnen terugbetalen. De vennootschap beschikt niet meer over voldoende middelen om 
enkele kleine schuldeisers te betalen. De aandeelhouder/bestuurder zag geen andere 
mogelijkheid dan het faillissement aan te vragen. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement had gefailleerde geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor faillissement waren 0 werknemers in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 

Gefailleerde is vennoot geweest in Exploitatie Maatschappij Isis Sofia V.O.F. De V.O.F. is 
inmiddels ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister. Tot het vermogen van deze 
V.O.F. behoorde een onroerende zaak, gelegen aan de Keizersteeg 3 te Dalfsen. Deze 
onroerende zaak is in 2007 door de V.O.F. gekocht van de bestuurder van gefailleerde. In 
2016 heeft de V.O.F. de onroerende zaak verkocht aan een derde voor € 250.000,00. Na 
aflossing van de hypotheekhouder is een bedrag van ruim € 72.000,00 aan gefailleerde 
toegekomen. Gefailleerde heeft daarmee naar eigen zeggen al haar schuldeisers naar rato 
(65%) betaald. De curator zal hier nog onderzoek naar doen. 

Verslag 2 - 2 juni 2017: Aan de crediteuren is destijds 65% afgelost. 
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

Verslag 2 - 2 juni 2017: De curator heeft kort onderzoek gedaan naar de gedeeltelijke 
betaling van 65% aan de crediteuren van de vennootschap. 

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Geen

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aanwezig. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen

3.15 Andere activa: Beschrijving

N.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De vennootschap heeft één debiteur uit hoofde van een overeenkomst van geldlening, 
namelijk de bestuurder in privé. Het gaat om een vordering ad € 180.000,00. De curator heeft 
tijdens de eerste verslagperiode aanspraak gemaakt op terugbetaling van de geleende 
geldsom. Met de bestuurder - die aangeeft geen verhaal te bieden - heeft overleg 
plaatsgevonden over het treffen van een regeling. De curator is in afwachting van een 
eventueel aanbod. 

Verslag 2 - 2 juni 2017: De bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij geen regeling kan 
aanbieden. Uit een verhaalsonderzoek is gebleken dat de bestuurder geen verhaal 
biedt.

4.2 Opbrengst

Er is nog geen opbrengst gegenereerd. 

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

De curator heeft de bestuurder gesommeerd over te gaan tot terugbetaling van de geleende 
geldsom. Met de bestuurder heeft overleg plaatsgevonden over mogelijkheden tot het treffen 
van een schikking. 
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Geen

5.2 Leasecontracten

Geen

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Geen

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Onderzoek dient nog plaats te 
vinden.

Verslag 2 - 2 juni 2017: Over de jaren 2013 tot en met heden is nauwelijks administratie 
voorhanden. Naar het voorlopig oordeel van de curator is niet aan de boekhoudplicht 
voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de plicht om jaarrekeningen (tijdig) te deponeren is na het jaar 2010 niet meer voldaan. 
Hiermee is op grond van art. 2:248 lid 2 BW gegeven dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk 
heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is 
van het faillissement.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Een dergelijke verklaring is met het oog op art. 2:396 BW niet vereist. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Voor zover niet mocht zijn voldaan aan de volstortingsplicht, heeft te gelden dat een eventuele 
vordering ter zake is verjaard. De curator zal hier verder geen onderzoek naar doen. 
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit onderdeel dient nog te worden onderzocht. 

Verslag 2 - 2 juni 2017: De curator heeft vastgesteld dat jaarrekeningen na 2010 niet 
meer zijn gedeponeerd. Bovendien stelt de curator zich (voorlopig) op het standpunt 
dat niet aan de administratieplicht is voldaan. Hiermee is op grond van art. 2:248 lid 2
BW gegeven dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat 
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 

Hierbij zij opgemerkt dat de bestuurder geen verhaal lijkt te bieden. 

7.6 Paulianeus handelen

Dit onderdeel dient nog te worden onderzocht. 

Verslag 2 - 2 juni 2017: Van paulianeus handelen is nog niet gebleken. De curator wijst 
hierbij volledigheidshalve wel op het ontbreken van administratie vanaf 2012. 

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek gedaan naar de deponering van de jaarrekeningen. 

Verslag 2 - 2 juni 2017: De curator heeft een beknopt onderzoek uitgevoerd naar de 
boekhouding van de vennootschap. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De kosten van de curator vormen een boedelschuld.
Door (andere) schuldeisers zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Door de fiscus zijn tijdens de eerste verslagperiode preferente vorderingen ingediend in 
verband met omzetbelasting en vennootschapsbelasting ter hoog te van in totaal € 3.733,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

Pagina 8 van 10

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

01-06-2017Datum:Nummer: 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tijdens de eerste verslagperiode zijn door schuldeisers 3 concurrente schuldvorderingen 
ingediend ter hoogte van in totaal € 32.930,47.

Verslag 2 - 2 juni 2017: Tot en met de tweede verslagperiode zijn door schuldeisers 5 
concurrente schuldvorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 59.579,23.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie 8.5.

Verslag 2 - 2 juni 2017: Zie 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is tot op heden nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

De curator zal de vorderingen op de gefailleerden nader inventariseren. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Geen

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend.

Verslag 2 - 2 juni 2017: Thans nog niet bekend. 

Pagina 9 van 10

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

01-06-2017Datum:Nummer: 2



10.2 Plan van aanpak

Er zal onderzoek worden gedaan naar de administratie, zodra deze is ontvangen. Voorts zal 
de curator trachten de vordering op de bestuurder te incasseren. 

Verslag 2 - 2 juni 2017: De curator zal een plan van aanpak voorleggen aan de rechter-
commissaris.

10.3 Indiening volgend verslag

2 juni 2017.

Verslag 2 - 2 juni 2017: 2 september 2017.

10.4 Werkzaamheden

Zie Plan van aanpak.
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