
 

 

 

Faillissementsnummer: F.15/21/88 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 15 juni 2021  

Verslagnummer: 4, tevens tekstueel eindverslag   

Datum verslag: 5 juli 2022 

Curator: mr. C.W.M. Slegers    

R-C: mr. P. Hoekstra   

 

Naam onderneming Mare Beheer Holding B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Mare Beheer Holding B.V., statutair gevestigd te 

Bennebroek (gemeente Bloemendaal) en kantoorhoudende 

te (6006 ST) Weert aan de Heihuisweg no. 4, ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59951141.  

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Beheeractiviteiten. 

Bouw- en klusactiviteiten.    

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2018 € 124.982,- € 97.148,- € 347.417,- 

2019 € 473.518,- -/- € 282.484,- € 353.134,- 

2020 - - - 

2021 - - - 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens over 2018 en 2019 zijn afkomstig 

uit de aangiftes Vennootschapsbelasting en de bijbehorende 

balansen / jaarstukken. Over 2020 en 2021 zijn er (nog) 

geen financiële gegevens aangereikt en bekend.  

 

Personeel gemiddeld aantal Er waren geen werknemers betrokken.   
Boedelsaldo € 0,-   

  

Verslagperiode 1 januari 2022 t/m 30 juni 2022  

     
Bestede uren in verslagperiode Uren verslagperiode 6 uur en 15 minuten  

(totaal 26 uren en 25 minuten) 

  
Toelichting bestede uren  De uren hebben betrekking op telefonisch contact, 

mailcorrespondentie en een intakegesprek met de 

betrokken bestuurder, alsmede op een quick scan van de 

aangereikte aangiftes Vpb 2017, 2018 en 2019 en 

bijbehorende balansen / jaarstukken.   

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode heeft er een nadere 

inventarisatie van het faillissement plaatsgevonden. Tevens 

is de bestuurder herhaaldelijk verzocht om de administratie 

van de vennootschap aan te reiken.  
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Verslag 3: 

De bestuurder is nogmaals verzocht om de administratie te 

verstrekken. Tevens is getracht om afstemming te hebben 

met het OM, welk naar zeggen van de bestuurder alle 

administratie in beslag zou hebben genomen. Voorts is er 

gecorrespondeerd met een leasemaatschappij ter zake van 

de afwikkeling van een leasevoertuig en de daaruit 

voortvloeiende restvordering.   

 

Verslag 4: 

Zie hierna.      

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de 

heer S.W.C. Mastenbroek.    

 

 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig waarin 

gefailleerde procespartij is.  

  
 Verzekeringen Naar zeggen van de bestuurder kende de vennootschap 

geen activiteiten meer en was er derhalve geen noodzaak 

tot het aanhouden van enige verzekering.    

  
 Huur Voor zover bekend huurde gefailleerde geen bedrijfslocatie.  

 

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de betrokken DGA is het faillissement te 

wijten aan het volgende:  

 

Mare Beheer Holding B.V. fungeerde aanvankelijk als 

holdingvennootschap. De gehouden deelneming 

exploiteerde meerdere koffiezaken. De deelneming is mede 

vanwege een ernstige ziekte zijdens de betrokken DGA 

opgeheven en afgewikkeld. Nadien is Mare Beheer Holding 

B.V. aangewend om daarin bouwgerelateerde activiteiten te 

gaan ontplooien.      

 

Vanwege de exploitatie van de bouwgerelateerde 

activiteiten binnen de holdingvennootschap heeft Mare 

Beheer Holding B.V. diverse discussies gehad met de 

Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in dat kader 

diverse aanslagen en boetes opgelegd.  

 

Voorts heeft de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie 

vanwege vermeende strafrechtelijke vergrijpen in de privé 

sfeer beslag gelegd onder de betrokken DGA en ook heeft 

de DGA een aanzienlijke tijd in voorlopige hechtenis 

gezeten. Deze ontwikkelingen hebben er uiteindelijk in 
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geresulteerd dat er diverse (bouw)termijnen zijn verstreken 

en er diverse wanprestaties zijn gepleegd door Mare Beheer 

Holding B.V.  

 

Uiteindelijk is de betrokken DGA de bouwgerelateerde 

activiteiten in een andere onderneming gaan verrichten en 

zijn de activiteiten van Mare Beheer Holding B.V. gestaakt.  

 

Een crediteur van Mare Beheer Holding B.V. heeft het 

faillissement aangevraagd vanwege een onbetaalde 

vordering. De betrokken DGA stelt deze vordering reeds 

contant te hebben voldaan. Daar Mare Holding Beheer B.V. 

niet bij de behandeling van het faillissementsverzoek is 

verschenen, heeft de Rechtbank bij verstek het 

faillissement uitgesproken. 

 

Aanvankelijk was de DGA / vennootschap voornemens om 

in verzet te gaan. Dit verzet is uiteindelijk echter niet 

ingesteld.      

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Er was geen personeel betrokken.   

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
- 

2.3 Datum ontslagaanzegging - 
 

 Werkzaamheden - 

   
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.   

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Tijdens de beslagleggingen onder de DGA door 

Belastingdienst en Fiscus zouden tevens goederen van de 

vennootschap in beslag genomen zijn. Ook zouden een 

personenauto (Mercedes G-klasse) en een motorfiets in 
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beslag genomen zijn. Beide voertuigen betroffen financial 

lease.   

  

De betrokken DGA zal de betrokken 

(correspondentie)dossiers aanreiken en de in beslag 

genomen goederen van de vennootschap inzichtelijk 

maken.   

 

Verslag 2 en 3: 

Vooralsnog is er geen administratie / 

(correspondentie)dossier verkregen op basis waarvan een 

inhoudelijke toetsing mogelijk is.  

  
 Bodemvoorrecht fiscus -  
 Werkzaamheden Intakegesprek met de betrokken DGA. Quick scan aangiften 

Vpb 2017, 2018 en 2019 en bijbehorende balansen / 

jaarstukken.  

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Zover bekend houdt / hield de vennootschap geen 

voorraadgoederen.  

   
 Werkzaamheden Intakegesprek met de betrokken DGA. Quick scan aangiften 

Vpb 2017, 2018 en 2019 en bijbehorende balansen / 

jaarstukken.  

  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Voor dit moment is er niet van andere activa gebleken dan 

van de hiervoor besproken activa.  

  
 Werkzaamheden Quick scan aangiften Vpb 2017, 2018 en 2019 en 

bijbehorende balansen / jaarstukken.   
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Zover bekend zou de vennootschap geen vorderingen op 

derden hebben.  

  
 Werkzaamheden Quick scan aangiften Vpb 2017, 2018 en 2019 en 

bijbehorende balansen / jaarstukken.   
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5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Zover bekend is de vennootschap niet betrokken bij een 

(bancaire) financiering.   
 Leasecontracten Per datum faillissement zouden er geen 

leaseovereenkomsten meer aanhangig zijn.  

 Beschrijving zekerheden N.v.t.  

 

 Separatistenpositie N.v.t. 

  
 Eigendomsvoorbehoud - 

 

 Retentierechten - 

 Reclamerechten - 

 Boedelbijdragen - 

 Werkzaamheden - 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.   
 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.   
 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Depot jaarrekeningen De vennootschap had per datum faillissement de 

jaarrekeningen over de voorgaande drie boekjaren niet 

gedeponeerd.  

 

 Goedk. verkl. accountant Niet van toepassing. 

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  
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 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Werkzaamheden Quick scan aangiften Vpb 2017, 2018 en 2019 en 

bijbehorende balansen / jaarstukken.  

 

Verslag 2: 

De betrokken bestuurder is herhaaldelijk verzocht / 

gesommeerd om de administratie aan te reiken. Naar zijn 

zeggen zou de administratie in beslag genomen zijn door 

justitie en/of de Belastingdienst. Dit zal nog nader 

onderzocht / geverifieerd worden.  

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode is er telefonisch contact 

geweest met het OM. Op een opvolgend schriftelijk verzoek 

om administratie of toelichting is echter vooralsnog niet 

gereageerd door het OM.     

 

Verslag 4: 

De bestuurder is aansprakelijk gesteld op grond van 

kennelijk onbehoorlijk bestuur. Omdat de bestuurder 

niet meer woonachtig is op het bij de curator 

bekende (woon)adres en hij daarnaast ook niet meer 

in Nederland staat ingeschreven, is deze 

aansprakelijkstelling uitsluitend per mail verricht. De 

bestuurder reageert echter niet op deze mails. Omdat 

daarnaast te gelden heeft dat de betrokken 

bestuurder zover bekend geen enkel verhaal biedt en 

het de boedel daarnaast aan de financiële middelen 

ontbreekt, is er geen verder gevolg gegeven aan de 

aansprakelijkstelling.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M. 

 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 190.432,-  

 Pref. vord. van het UWV N.v.t.  

 Andere pref. crediteuren Voor dit moment aangemeld: € 1.392,-   

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 11  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 70.667,41 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 4: 

Opheffing bij gebrek aan baten.   
 Werkzaamheden -   
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9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing  

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 4: 

Aansluitend aan het uitbrengen van het vierde 

verslag zal het faillissement voor afwikkeling worden 

voorbereid.  

  
 Plan van aanpak - afwikkelen faillissement.  

  
 Indiening volgend verslag Niet aan de orde. Het vierde verslag betreft tevens 

het tekstuele eindverslag.  

  
 Werkzaamheden Verslag 1 t/m 4: 

Correspondentie rechter-commissaris.  

  
 

Weert, 5 juli 2022 

    

 

mr. C.W.M. Slegers, 

curator 

 

 

Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar 

verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 
geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen 
derhalve geen rechten worden ontleend. 


