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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

de besloten vennootschap ZEILSCHOLEN B.V., mede handelend onder de naam
VINEA ZEILSCHOLEN.NL

26-04-2018 
 7

Vestigingsadres:
Ald Wyk 16
8551 PR  Woudsend
     
KvK-nr: 55103413

26-04-2018 
 7

De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het 
Handelsregister – bezig houdt met het exploiteren van zeilscholen.

26-04-2018 
 7

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 1.560.320,00 € 47.363,00 € 3.048.598,00

2012 € 1.062.280,00 € 188.031,00 € 1.500.860,00

Verslagnummer 18
Datum verslag 23-09-2021
Insolventienummer F.17/14/157
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000000594:F001
Datum uitspraak 29-07-2014

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr W.M. Sturms

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=9c0739fa-c840-e511-80c5-005056ac167e
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=c99cba80-ca5d-e411-9401-005056ac7d63


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

5

Toelichting 
In de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt 
het gemiddeld aantal personeelsleden 5.

26-04-2018 
 7

€ 16.663,39 26-04-2018 
 7

€ 26.876,56 06-09-2018 
 8

€ 26.909,30 10-12-2018 
 9

€ 10.471,96 24-06-2019 
 11

€ 10.471,96 11-10-2019 
 12

€ 10.471,96 12-02-2020 
 13

€ 10.471,96 13-05-2020 
 14

€ 10.471,96 13-08-2020 
 15

€ 14.143,96 21-01-2021 
 16

€ 14.143,96 02-06-2021 
 17

€ 14.143,96 23-09-2021
 18

van 
1-1-2018

t/m 
13-4-2018

26-04-2018 
 7

van 
14-4-2018

t/m 
31-8-2018

06-09-2018 
 8



van 
1-9-2018

t/m 
29-11-2018

10-12-2018 
 9

van 
30-11-2018

t/m 
28-2-2019

07-03-2019 
 10

van 
1-3-2019

t/m 
14-6-2019

24-06-2019 
 11

van 
15-6-2019

t/m 
30-9-2019

11-10-2019 
 12

van 
1-10-2019

t/m 
31-1-2020

12-02-2020 
 13

van 
1-2-2020

t/m 
30-4-2020

13-05-2020 
 14

van 
1-5-2020

t/m 
12-8-2020

13-08-2020 
 15

van 
13-8-2020

t/m 
21-1-2021

21-01-2021 
 16

van 
22-1-2021

t/m 
19-5-2021

02-06-2021 
 17

van 
20-5-2021

t/m 
19-9-2021

23-09-2021
 18



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

7 8 uur 22 min

8 4 uur 18 min

9 4 uur 32 min

10 5 uur 0 min

11 6 uur 4 min

12 2 uur 36 min

13 0 uur 42 min

14 3 uur 0 min

15 1 uur 42 min

16 5 uur 12 min

17 1 uur 12 min

18 0 uur 54 min

totaal 43 uur 34 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 7. Het is evenwel het 14e 
verslag.

26-04-2018 
 7

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 8. Het is evenwel het 15e 
verslag.

06-09-2018 
 8

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 9. Het is evenwel het 16e 
verslag.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel 
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op 
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat 
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later 
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden 
ontleend.

10-12-2018 
 9

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 10. Het is evenwel het 17e 
verslag.

07-03-2019 
 10

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 10. Het is evenwel het 18e 
verslag.

24-06-2019 
 11

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 11. Het is evenwel het 19e 
verslag.

11-10-2019 
 12

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 13. Het is evenwel het 20e 
verslag.

12-02-2020 
 13

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 14. Het is evenwel het 21e 
verslag.

13-05-2020 
 14

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 15. Het is evenwel het 22e 
verslag.

13-08-2020 
 15

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 16. Het is evenwel het 23e 
verslag.

21-01-2021 
 16

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 17. Het is evenwel het 24e 
verslag.

02-06-2021 
 17

Het programma Toezicht nummer dit verslag als 18. Het is evenwel het 25e 
verslag.

23-09-2021
 18

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De vennootschap is opgericht op 10 april 2012 en in het Handelsregister 
ingeschreven sedert 13 april 2012. 
De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de besloten 
vennootschappen Beauten BV, De Heer Yachts BV, 2DLVL BV en Seawanhaka 
BV (vennootschappen van de heren H.W.L. de Lint, V.M. de Heer en M. van der 
Eijk). 
Het bestuur van de vennootschap is tot 22 mei 2014 gevoerd door V.M. de 
Heer en sinds 22 mei 2014 door DL Consultancy BV. Directeur van DL 
Consultancy is H.W.L. de Lint.

26-04-2018 
 7

De vennootschap was per datum faillissement betrokken in een procedure bij 
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling privaatrecht, locatie Leeuwarden, 
zaaknummer CV EXPL 14-5904. 
In deze procedure gaat het om een vordering tot betaling van huur, BTW, 
dwangsommen en kosten. Deze vordering is ingesteld door Lampedertien BV. 
Per datum faillissement stond de procedure op de rol voor indiening van de 
conclusie van antwoord door de vennootschap. De curator heeft de procedure 
laten schorsen en deze is thans aangehouden tot de rolzitting van 19 
december 2014 voor uitlating partijen. 
Door Lampedertien BV is de vordering waarvoor zij Zeilscholen.nl BV had 
gedagvaard ter verificatie ingediend. Voor een groot deel ziet deze vordering 
op verbeurde dwangsommen. Op grond van art. 611 e lid 2 Rv zijn deze niet 
toelaatbaar in het passief van het faillissement. Dit is aan Lampedertien bericht 
en voor het overige is de vordering op de lijst van voorlopig erkende 
concurrente crediteuren geplaatst. Aansluitend heeft de curator aan de 
rechtbank bericht gedaan dat de procedure kan worden doorgehaald.

26-04-2018 
 7

De vennootschap had haar bedrijfsactiviteiten feitelijk al gestaakt per datum 
faillissement. Voor zover er verzekeringen liepen zijn deze door de curator 
beëindigd. De curator verwacht geen premierestitutie in verband met de 
beëindiging van de verzekeringen.

26-04-2018 
 7

De vennootschap huurde een bedrijfsruimte te Woudsend, geheten het 
Molenhuis. Dit betreft een locatie die initieel eigendom was van de 
vennootschap maar door haar is verkocht. De huur is door de verhuurder 
opgezegd. In het kader van een activa-overeenkomst, waarbij de verhuurder 
de inventaris heeft overgenomen, is ook overeengekomen dat de 
huurvorderingen (zowel faillissementsvordering als boedelvordering) worden 
gekweten.

26-04-2018 
 7

Verwezen wordt naar hetgeen in voorgaande verslagen hierover is opgemerkt. 26-04-2018 
 7



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

26-04-2018 
 7

Personeelsleden 
5

26-04-2018 
 7

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris Molenhuis € 20.000,00

truck

inventaris Us Hiem en overige inventaris € 30.000,00

inventaris Amsterdam € 500,00

totaal € 50.500,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De vennootschap was eigenaar van diverse inventarissen. De verkoop daarvan 
is beschreven in eerdere verslagen, waarnaar wordt verwezen.

De vennootschap was voorts eigenaar van een truck, die gestald was bij een 
transportbedrijf per datum faillissement. De truck is opgeëist door de curator 
en na aanvankelijke weigering afgeleverd bij de koper, aan w ie de truck 
inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris was verkocht voor € 
2.500. De truck is weer op kenteken gesteld voor de koper. De koopsom moet 
nog ontvangen worden door de boedel. De afw ikkeling hiervan hangt samen 
met de afw ikkeling van een fiscale restitutie, die de boedel hoopt te verkrijgen. 
Indien dat geschied zal de boedel een succesfee betalen onder verrekening 
van deze koopsom en anders zal deze koopsom alsnog betaald worden.

26-04-2018 
 7

De financiële afw ikkeling van de truck kan komend kwartaal plaatsvinden nu de 
fiscale restitutie is ontvangen.

06-09-2018 
 8

De verrekening heeft plaatsgehad, zodat de truck betaald is. Dit is verwerkt in 
het tussentijdse financieel verslag.

10-12-2018 
 9

Aangezien de verkochte inventaris(sen) bodemzaken zijn is de opbrengst naar 
de boedel gevloeid. Er is sprake van een fiscale vordering. Met het voorrecht 
van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 
juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening worden gehouden.

26-04-2018 
 7

Er hebben inventariserende activiteiten en verkoopactiviteiten plaatsgehad. 26-04-2018 
 7

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

restitutie zuiveringsheffing € 92,88

liquidatiesaldo Zeilscholen Landvast € 454,40

voorgeschoten deurwaarderskosten € 612,10

restitutie Travelcard € 600,00

restitutie belastingdienst € 4.607,00

totaal € 6.366,38 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De posten zijn beschreven in eerdere verslagen, waarnaar wordt verwezen. 26-04-2018 
 7

Diverse contacten en correspondentie in verband met retentierecht en 
verkoop.

26-04-2018 
 7

Er wordt verder gesproken over mogelijke overdracht van potentiële 
vorderingen tot schadevergoeding op derden.

10-12-2018 
 9

Partijen zijn hierover nog in gesprek. 07-03-2019 
 10

De gesprekken hebben niet geleid tot overeenstemming. 24-06-2019 
 11

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

vordering op fiscus € 15.800,00 € 12.369,15

vorderingen uit administratie € 26.500,00 € 0,00

totaal € 42.300,00 € 12.369,15 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Er waren twee betw iste vorderingen, die niet inbaar bleken. Verwezen wordt 
naar de vorige verslagen.

Daarnaast heeft de bestuurder kenbaar gemaakt mogelijk interesse te hebben 
in overname  van potentiele claims uit onrechtmatige daad, maar tot op heden 
is daar nog geen concreet voorstel in gedaan. 

Ten slotte heeft de bestuurder de curator geattendeerd op een mogelijke 
fiscale vordering tot restitutie van overdrachtsbelasting. Een en ander is 
omschreven in het vorige verslag. Daarbij is aangegeven dat de fiscus het 
restitutieverzoek had afgewezen. Bestuurder H.W. de Lint is er echter in 
geslaagd om de fiscus op andere gedachten te brengen. Van de fiscus is 
inmiddels een bedrag van € 1.986,-- ontvangen in verband hiermee en de 
curator verwacht nog een groter bedrag.

26-04-2018 
 7

Dankzij de niet aflatende inspanningen van bestuurder H.W. de Lint is er door 
de fiscus nader uitbetaald het bedrag van € 10.728,--. De notaris heeft onder 
aftrek van kosten ad € 344,85 een bedrag van € 10.383,15 doorgestort aan de 
boedel.

06-09-2018 
 8

Voor de inspanningen van de heer De Lint is de boedel een bedrag van € 
3.114,95 verschuldigd. Na verrekening van de koopsom van de trailer resteert 
door de boedel te betalen een bedrag van € 614,95. Dit bedrag zal de 
komende verslagperiode worden uitbetaald.

10-12-2018 
 9

Het hiervoor gemelde bedrag van € 614,95 is onjuist want berekend over te 
laag bedrag aan opbrengst. Het moet zijn € 1.210,75. Dit wordt thans 
uitbetaald, nu de boedel de factuur daarvoor heeft ontvangen. 

07-03-2019 
 10

Dit punt is in de afgelopen verslagperiode afgewikkeld. 24-06-2019 
 11

Diverse correspondentie, telefonades en overleggen. 26-04-2018 
 7

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00 26-04-2018 
 7



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

De enige zekerheid die de curator tot nu toe is tegengekomen is een 
pandrecht van Lampedertien BV voor een bedrag van maximaal € 50.000,-- op 
de inventaris van Het Molenhuis.

26-04-2018 
 7

Lampedertien heeft naast voornoemd pandrecht ook borgstellingen gekregen 
van de bestuurders van failliet. De curator wordt steeds benaderd over 
afw ikkelpunten omdat Lampedertien nog steeds probeert vorderingen te 
verhalen op thans de borgen.

10-12-2018 
 9

Dit punt speelt nog steeds. 07-03-2019 
 10

Binnen dit kader speelt thans nog de vraag of dit nog btw-consequenties 
heeft.

24-06-2019 
 11

Dit onderwerp is nog niet uitgegeten. Eén van de borgen heeft voornoemde 
crediteur gedagvaard en binnen dat kader een zogeheten art. 843a-verzoek 
gedaan tot informatieverstrekking. De curator heeft dit nog in bestudering 
alsook of de boedel van Zeilscholen.nl daarin een postitie heeft. 

21-01-2021 
 16

Om duidelijkheid te krijgen over de positie van de borg en diens vordering op 
de boedel heeft de curator de advocaten van de betreffende crediteur 
(andermaal) aangeschreven het nu precies zit met de vordering waarvoor de 
borg is uitgewonnen. Andermaal heeft dat niet tot enige reactie geleid. 
Gezien de toestand van de boedel is naar het oordeel van de curator geen 
boedelbelang gediend met verder voortzetten van dit punt.

23-09-2021
 18

Wat betreft het pandrecht van Lampedertien BV heeft er discussie 
plaatsgehad. Verhuurder Weimo Beheer BV oefende retentierecht uit op de 
verpande inventaris. De curator heeft op de voet van art. 57 Fw jegens 
Lampedertien BV het bodemvoorrecht van de fiscus ingeroepen. 
Lampedertien BV heeft gesteld dat zij de inventaris in vuistpand zou hebben 
genomen. Omdat Lampedertien BV slechts beslag tot afgifte heeft gelegd en 
de zaken niet onder zich heeft genomen maar op de bodem van de 
vennootschap heeft laten staan, waarna de verhuurder daarover retentierecht 
is gaan uitoefenen is er echter geen sprake van vuistpand en kan de curator 
jegens Lampedertien het fiscale voorrecht inroepen.

26-04-2018 
 7

Eigendomsvoorbehouden zijn niet ingeroepen 26-04-2018 
 7



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Weimo Beheer BV heeft retentierecht uitgeoefend op de inventaris van het 
Molenhuis,maar de inventaris als hoogste bieder gekocht, nadat de rechter 
commissaris hiervoor toestemming had verleend.

Voorts is op een truck retentierecht uitgeoefend, maar uiteindelijk is aan de 
opeising door de curator gevolg gegeven.

26-04-2018 
 7

Reclamerechten zijn niet ingeroepen. 26-04-2018 
 7

Diverse correspondentie en telefonades met (de advocaten van) retentor en 
pandhouder.

26-04-2018 
 7



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 26-04-2018 
 7

Niet van toepassing. 26-04-2018 
 7

Niet van toepassing. 26-04-2018 
 7

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 26-04-2018 
 7

Niet van toepassing. 26-04-2018 
 7

Niet van toepassing. 26-04-2018 
 7

7. Rechtmatigheid

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en 
bewaard door Administatie Partners te Nieuwegein. Voor de digitale 
administratieve vastlegging wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket 

26-04-2018 
 7



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Exact. De fysieke administratie is door de curator opgehaald bij de boekhouder 
en die heeft ook digitale gegevens verschaft.

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap 
telkens tijdig gedeponeerd (de jaarrekening 2012 is gedeponeerd op 18 maart 
2013 en de jaarrekening 2013 op 10 maart 2014).

26-04-2018 
 7

In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van 
toepassing.

26-04-2018 
 7

Aan de stortingsverplichting is in april 2012 voldaan. 26-04-2018 
 7

Toelichting 
Dit onderdeel wordt in combinatie met het faillissement van Zeilscholen Sales 
en Marketing B.V. afgewikkeld.

26-04-2018 
 7

Toelichting 
De curator heeft de vernietiging ingeroepen van de verkoop en levering van 
een onroerende zaak en zich daarbij beroepen op de paulianabepalingen van 
art. 42 e.v. Fw. Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is een 
conservatoir paulianabeslag op de onroerende zaak gelegd en gedagvaard. De 
vordering is betw ist maar uit pragmatisch oogpunt is de curator een schikking 
aangeboden, die is geaccepteerd. De kwestie is afgewikkeld, zonder dat is 
komen vast te staan dat er sprake is geweest van paulianeus handelen.

26-04-2018 
 7

In de afgelopen verslagperiode zijn de administratieve vragen van de curator 
en de antwoorden van de directie met de directie doorgesproken. De meeste 
toelichtingen zijn helder en op detailniveau wordt nog nadere informatie 
verstrekt.

26-04-2018 
 7

De werkzaamheden zijn van verscheidene aard geweest en hebben onder 
meer bestaan uit informatievergaring en -verwerking, proceshandelingen en 
diverse overleggen, telefonades en correspondentie.

26-04-2018 
 7



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het 
salaris en de verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf 
de datum van het faillissement.

26-04-2018 
 7

€ 60.000,00

Toelichting 
De fiscus heeft een vordering uit hoofde van BTW ad € 60.000,-- ingediend.

26-04-2018 
 7

Toelichting 
De fiscus heeft de boedel zonder toelichting een naheffingsaanslag BTW 
opgelegd van € 24.000. Onduidelijk is of dit verband houdt met het verzoek tot 
aanpassing dat namens de curator is gedaan c.q. in de plaats treedt van de 
eerder opgelegde naheffingsaanslag. Vooralsnog  is deze nog niet erkend. 

12-02-2020 
 13

€ 0,00

Toelichting 
Inmiddels is een en ander door de fiscus rechtgezet. De naheffingsaanslag ad 
€ 24.000 is vervallen, wat ook geldt voor de ingediende vordering ad € 60.000 
(naheffing ex art 29.2 OB) die is verrekend met de aangevraagde teruggave.

13-05-2020 
 14

€ 0,00

Toelichting 
UWV heeft geen vordering ingediend en voor zover de curator bekend is zijn er 
door UWV ook geen uitkeringen gedaan.

26-04-2018 
 7

€ 7.256,88

Toelichting 
Hefpunt heeft een vordering ingediend ad € 7.256,88.

26-04-2018 
 7

82 26-04-2018 
 7



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

€ 581.221,96 26-04-2018 
 7

Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen. 26-04-2018 
 7

Opheffing zonder uitkering aan preferente of concurrente crediteuren. 24-06-2019 
 11

De werkzaamheden hebben bestaan uit correspondentie en telefonades met 
crediteuren.

26-04-2018 
 7

9. Procedures

Voor meer informatie over de gevoerde procedure wordt verwezen naar de 
eerdere verslagen

26-04-2018 
 7

De procedure betrof een door de boedel ingestelde vordering. 26-04-2018 
 7

De procedure is ingetrokken door de curator 26-04-2018 
 7

Beslaglegging en dagvaarding met aansluitend schikkingsbesprekingen 26-04-2018 
 7

10. Overig



Er zijn nog een paar losse punten af te w ikkelen.
Ten eerste ontvangt de curator nog aanvullende informatie op een paar 
punten waar administratieve vragen over gesteld zijn. Die hebben te maken 
met kosten voor personeelsbeleid alsmede met de opstelling van de rekening-
courant met een gelieerde werkmaatschappij.
Ten tweede zal de curator nog contact hebben met de curator van Simbo over 
ene paar vragen die nog leven over de periode kort voor en na faillissement.
Ten derde moeten nog een paar punten afgewikkeld worden zoals met de 
fiscale restitutie.

26-04-2018 
 7

Het hiervoor als eerste genoemde punt moet nog nader worden afgewikkeld. 
Het tweede punt is opgepakt en loopt. Verwezen wordt naar het 
faillissementsverslag van Zeilscholen Sales en Marketing. 
Wat betreft het derde punt is afgewikkeld de fiscale restitutie alsook diverse 
verzoeken van oud-cursisten om administratieve gegevens ten behoeve van 
fiscale aangiften (opleidingskosten). Ook daarin is bestuurder H.W. de Lint de 
boedel behulpzaam geweest. De verhouding is constructief.

06-09-2018 
 8

De extern gemaakte kosten ten aanzien van het personeeelsbeleid zijn 
afdoende nader toegelicht. De opstelling van de rekening-courant is nog in 
bestudering.
Wat betreft Simbo zijn er via diens curator contacten geweest met de ex-
directeur. Dit ziet op de vraag of Simbo onrechtmatig de beschikking heeft 
gekregen over klantenbestand van Zeilscholen.nl / Zeilscholen Sales en 
Marketing. Deze discussie is nog gaande.

10-12-2018 
 9

Het laatste punt speelt nog steeds. 07-03-2019 
 10

De curator richt zich op de afw ikkeling van de twee laatste punten in het 
onderhavige faillissement en het daaraan annexe faillissement van 
Zeilscholen.nl B.V. Dat betreft de vraag of er btw-technisch nog iets valt af te 
w ikkelen en eventuele actie in verband met het vermoeden van onrechtmatig 
gebruik van het klantenbestand van de vennootschappen.

24-06-2019 
 11

De curator is met de bestuurder in gesprek over eventuele btw-correctie. De 
bestuurder is bereid tot assistentie tegen no cure no pay afspraak.

11-10-2019 
 12

Met de bestuurder is de stand van zaken op dit onderwerp besproken en is 
afgesproken om aan het einde van het volgende kwartaal definitief te bezien 
of het nog zinvol is de afw ikkeling van het faillissement hier verder op te laten 
wachten. 

12-02-2020 
 13

Inmiddels is duidelijk dat het overleg met de fiscus tot resultaat heeft geleid en 
per saldo nog zal leiden tot een boedeltoename van € 8.000. De curator is in 
afwachting van de uitbetaling door de fiscus om dit af te w ikkelen. 

13-05-2020 
 14

De uitbetaling door de fiscus heeft vertraging opgelopen omdat de 
boedelrekening niet bleek te zijn verwerkt in de fiscale systemen. De curator 
rekent erop dat afrekening in de komende verslagperiode alsnog kan 
plaatsvinden. 

13-08-2020 
 15

Bovenstaand punt is in deze verslagperiode afgewikkeld.Verwezen wordt naar 
het financiële verslag bij dit tussentijdse verslag. Het laatste wat de curator 
nog heeft te doen, is een definitief standpunt innemen of de boedel nog een 
rol speelt in de discussie als omschreven in paragraaf 5.3. 

21-01-2021 
 16



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Over het laatste onderwerp hebben de nodige contacten plaatsgehad en dat 
kristalliseert zich thans uit.

02-06-2021 
 17

De curator is van oordeel dat het belang van de boedel niet verder gediend is 
met het aanhouden van de afw ikkeling in verband met dit punt.

23-09-2021
 18

Dit hangt mede af van de snelheid waarmee derden zoals de fiscus reageren. 26-04-2018 
 7

De curator streeft naar een afronding van dit faillissement en het annexe 
faillissement van Zeilscholen Sales en Marketing B.V. in de tweede helft van 
2020.

24-06-2019 
 11

Het annexe faillissement van Zeilscholen Sales en Marketing B.V. is op 22 
september 2020 geëindigd door het verbindend worden van de uitdelingslijst.
Het onderhavige faillissement is nog niet voor beëindiging voorgedragen in 
verband met het in paragraaf 5.3. omschrevene. 

21-01-2021 
 16

Wat de curator betreft wordt het faillissement thans voor afw ikkeling 
voorgedragen aan de rechtbank en was dit het laatste verslag.

23-09-2021
 18

Bijlagen
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