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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Dive the Globe B.V. 17-04-2018 
 4

De besloten vennootschap Dive the Globe B.V., statutair gevestigd te 's-
Gravenhage, laatst geregistreerd kantooradres: Corkstraat 46 te (3047 AC) 
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58512314.

17-04-2018 
 4

Uit de registratie bij het handelsregister blijkt van de navolgende activiteiten:
"het verzorgen van duikopleidingen, het verkopen en onderhouden van duik- 
en snorkelmaterialen (detailhandel en detailhandel via internet);
groot- en detailhandel elektronisch gereedschap en toebehoren hard- en 
software; bandenhandel, groothandel in consumentenartikelen, w itgoed en 
bruingoed".

17-04-2018 
 4

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 0,00 € 0,00 € 488.006,00

2014 € 123.371,00 € -5.830,00 € 1.102,00

Verslagnummer 10
Datum verslag 21-10-2019
Insolventienummer F.10/17/310
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000014236:F001
Datum uitspraak 20-06-2017

R-C mr. F. Damsteegt - Molier
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=58806135-6d5a-e711-80e1-005056805a75
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=c2ea0019-d1d3-e411-8cab-005056ac0bc9


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Deze gegevens zijn (nog) niet bekend. 17-04-2018 
 4

Toelichting 
Deze gegevens zijn (nog) niet bekend.

17-04-2018 
 4

€ 0,00 17-04-2018 
 4

€ 871,20 21-10-2019
 10



Verslagperiode

Bestede uren

van 
17-1-2018

t/m 
16-4-2018

17-04-2018 
 4

van 
17-4-2018

t/m 
16-7-2018

17-07-2018 
 5

van 
17-7-2018

t/m 
14-10-2018

15-10-2018 
 6

van 
15-10-2018

t/m 
6-1-2019

09-01-2019 
 7

van 
7-1-2019

t/m 
7-4-2019

09-04-2019 
 8

van 
8-4-2019

t/m 
23-7-2019

23-07-2019 
 9

van 
24-7-2019

t/m 
20-10-2019

21-10-2019
 10



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

4 4 uur 30 min

5 2 uur 54 min

6 4 uur 24 min

7 0 uur 48 min

8 0 uur 18 min

9 2 uur 6 min

10 2 uur 6 min

totaal 17 uur 6 min

Het tot op heden totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt 
62,90 uur.

15-10-2018 
 6

Het tot op heden totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt 
63,70 uur.

09-01-2019 
 7

Het tot op heden totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt 64 
uur.

09-04-2019 
 8

Het tot op heden totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt 64 
uur.

23-07-2019 
 9

Het totaal daadwerkelijk aantal bestede uren bedraagt 68,40. 21-10-2019
 10

1. Inventarisatie



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

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

2. Personeel

3. Activa



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

5. Bank/Zekerheden



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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Ja

Toelichting 
De curator heeft – zoals eerder opgemerkt – meldingen van vermoedelijke 
faillissementsfraude gedaan ten opzichte van twee (voormalig) bestuurders 
van gefailleerde. De curator heeft onderzocht of het voor de boedel zinvol is 
om verdere (civielrechtelijke) maatregelen tegen de voormalige bestuurders te 
treffen, maar ziet daar vooralsnog geen boedelbelang. Gelet daarop acht hij dit 
punt behoudens ontw ikkelingen afgerond.

17-07-2018 
 5

Ja

Toelichting 
In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator dit faillissement 
besproken tijdens het zogenaamde fraudespreekuur. Dit heeft tot aandacht 
van de officiële instanties geleid. De curator verwacht in de komende 
verslagperiode aangifte van vermoedelijke faillissementsfraude te zullen doen, 
waarna/waarmee dit punt voor de boedel kan worden afgerond.

15-10-2018 
 6

Toelichting 
Inmiddels is na het zogenaamde fraudespreekuur de nodige tijd verstreken. 
Nu de curator geen verzoek heeft ontvangen om aangifte van vermoedelijke 
faillissementsfraude te doen, zal dit waarschijnlijk toch niet worden ontvangen. 
De curator verwacht dat dit punt hiermee is afgerond en hij tot afw ikkeling van 
het faillissement zal overgaan.

09-04-2019 
 8

Toelichting 
Gedurende de verslagperiode hebben de officiële instanties contact 
opgenomen met de curator en hem verzocht om nadere informatie naar 
aanleiding van zijn melding van vermoedelijke faillissementsfraude. De curator 
heeft deze informatie verstrekt en is in vervolg daarop uitgenodigd om aangifte 
te doen van vermoedelijke faillissementsfraude. De curator zal op korte termijn 
deze aangifte completeren. Op dit moment verwacht de curator dat dit punt 
gedurende de verslagperiode zal worden afgewikkeld.

23-07-2019 
 9

Toelichting 
Gedurende de verslagperiode heeft de curator aangifte van 
faillissementsfraude gedaan. Hij verwacht dat dit punt daarmee voor de 
boedel is afgerond.

21-10-2019
 10



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader contact met (voormalig) bestuurder(s) en officiële instanties. 17-04-2018 
 4

Afronding onderzoek. 17-07-2018 
 5

Voorbereiden en bijwonen fraudespreekuur, contact officiële instanties. 15-10-2018 
 6

Geen. 09-04-2019 
 8

Contact met officiële instanties met betrekking tot aangifte van vermoedelijke 
faillissementsfraude.  

23-07-2019 
 9

Doen van aangifte bij officiële instanties. De curator verwacht dat zijn 
werkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

21-10-2019
 10



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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00 17-04-2018 
 4

€ 27.541,00 17-04-2018 
 4

€ 29.041,00 09-04-2019 
 8

€ 27.541,00 21-10-2019
 10

€ 0,00 17-04-2018 
 4

€ 1.500,00 17-04-2018 
 4

10 17-04-2018 
 4

€ 658.200,96 17-04-2018 
 4

In verband met de huidige stand van de boedel zal er hoogstwaarschijnlijk 
geen uitkering aan de schuldeisers kunnen plaatsvinden. 

09-01-2019 
 7

De curator verwacht dat het faillissement ex. art. 16 Faillissementswet zal 
worden opgeheven.

09-04-2019 
 8



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zal 
de eventueel in dat kader gewenste vervolgstappen in de komende 
verslagperiode zetten.

17-04-2018 
 4

De curator zal waarschijnlijk gedurende de komende verslagperiode aangifte 
van vermoedelijke faillissementsfraude doen. Zoals het er nu naar uitziet, kan 
vervolgens de afw ikkeling van het faillissement in gang worden gezet.

15-10-2018 
 6

De curator wacht de eerste helft van de komende verslagperiode de mogelijke 
uitnodiging tot het doen van aangifte van vermoedelijke faillissementsfraude 
af. Komt die uitnodiging niet, dan zal de curator de afw ikkeling in gang zetten. 
Komt de uitnodiging wel, dan zal de curator na het doen van aangifte de 
afw ikkeling in gang 

09-01-2019 
 7

De curator zal de afw ikkeling van het faillissement in gang zetten. Gelet op het 
feit dat de curator de afw ikkeling in gang zal zetten, zal dit verslag in principe 
het eindverslag zijn.

09-04-2019 
 8

De curator verwacht in de komende periode het nog openstaande punt van de 
(aangifte van) vermoedelijke faillissementsfraude (zie 7.5) af te w ikkelen en 
vervolgens tot afw ikkeling van dit faillissement over te kunnen gaan. Gelet 
erop, verwacht de curator opnieuw dat dit verslag het eindverslag zal zijn.

23-07-2019 
 9

De werkzaamheden van de curator zijn naar zijn mening afgerond. De curator 
zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken het faillissement voor 
te dragen voor opheffing ex art. 16 FW.

21-10-2019
 10

De curator zal in principe gedurende de komende verslagperiode de 
afw ikkeling in gang zetten.

17-07-2018 
 5

Zie 10.1. 15-10-2018 
 6

Zie 10.1. 17-07-2018 
 5



Bijlagen

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	3.1 Onroerende zaken
	Toelichting onroerende zaken
	3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
	3.3 Bedrijfsmiddelen
	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
	3.9 Werkzaamheden andere activa

	4. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	5.1 Vordering van bank(en)
	5.2 Leasecontracten
	5.3 Beschrijving zekerheden
	5.4 Separatistenpositie
	5.5 Eigendomsvoorbehoud
	5.6 Retentierechten
	5.7 Reclamerechten
	5.8 Boedelbijdragen
	5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

	6. Voortzetten/doorstart onderneming
	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. Rechtmatigheid
	7.1 Boekhoudplicht
	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

	8. Crediteuren
	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
	8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
	8.8 Werkzaamheden crediteuren

	9. Procedures
	9.1 Naam wederpartijen
	9.2 Aard procedures
	9.3 Stand procedures
	9.4 Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	10.1 Plan van aanpak
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


