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Betreft

Algemene gegevens

Scheepsfonds Hanzevast - ms Megan C N.V. 06-07-2018 
 7

De naamloze vennootschap Scheepsfonds Hanzevast - ms Megan C N.V., 
statutair gevestigd te Zwijndrecht en (voorheen) kantoorhoudende aan 
Scheepmakerij 230 te (3331 MB) Zwijndrecht.

06-07-2018 
 7

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: Zee-en kustvaart (vracht- en 
tankvaart; geen sleepvaart). Door gefailleerde werd een zeeschip, te weten 
MS Megan (IMO-nummer: 9463578), geëxploiteerd.

06-07-2018 
 7

Verslagnummer 9
Datum verslag 16-01-2019
Insolventienummer F.10/16/299
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000006445:F001
Datum uitspraak 31-05-2016

R-C mr. JCAM Los
Curator mr. M. Windt



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Boedelsaldo
€ 259.714,66

06-07-2018 
 7

Boedelsaldo
€ 222.973,15

16-10-2018 
 8

Boedelsaldo
€ 223.568,15

16-01-2019
 9

van
4-4-2018

t/m
4-7-2018

06-07-2018 
 7

van
5-7-2018

t/m
15-10-2018

16-10-2018 
 8

van
16-10-2018

t/m
15-1-2019

16-01-2019
 9

Verslagperiode Bestede uren

7 351,30 uur

8 14,60 uur

9 14,70 uur

totaal 380,60 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gedurende de verslagperiode zijn er 32,6 uren aan het faillissement besteed. 06-07-2018 
 7

Gedurende het faillissement is er totaal 366,40 uur besteed. 16-10-2018 
 8

Gedurende het faillissement is er totaal 381,10 uur besteed. 16-01-2019
 9

1. Inventarisatie

Scheepsfonds Hanzevast - ms Megan C N.V. (de "NV") is op 3 mei 2011 
opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder 
en bestuurder van de vennootschap is Stichting Administratiekantoor 
Scheepsfonds Hanzevast - ms Megan C (de "Stichting). De Stichting is ook bij 
vonnis van de rechtbank te Rotterdam op 31 mei 2016 in staat van 
faillissement verklaard met aanstelling van mr. W indt tot curator.

06-07-2018 
 7

Door de NV werd MS Megan geëxploiteerd. Naar mededeling van de (middellijk) 
bestuurder is het faillissement van de NV veroorzaakt door het feit dat de 
(wereldw ijde) markt voor schepen zoals MS Megan sterk is verslechterd. Er is 
(veel) te weinig voor een te groot aanbod van vervoerscapaciteit. Dit is op 
haar beurt mede een gevolg van het feit dat de (wereldw ijde) markt voor 
andere schepen is verslechterd en deze schepen (noodgedwongen) ook 
ladingen vervoeren die zij normaliter niet zouden vervoeren. De opbrengsten 
voortvloeiend uit de exploitatie van MS Megan, en vele vergelijkbare 
zeeschepen, bleven hierdoor - naar mededeling van de middellijk bestuurder - 
achter, waardoor een rendabele exploitatie niet mogelijk was. Dit leidde ertoe 
dat onder meer de hypothecair financier, Bremer Landes Bank Kreditanstalt 
Oldenburg - Girozentrale ("BLB"), niet (tijdig) kon worden voldaan. Ondanks 
meerdere pogingen van de (middellijk) bestuurder om het tij te keren, kon het 
faillissement dat werd aangevraagd door de BLB niet worden voorkomen.

06-07-2018 
 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

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

Voor zijn medewerking in het kader van de onder punt 9 van dit verslag 
omschreven procedure ontving de curator een boedelbijdrage van € 595,-.

16-01-2019
 9



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

€ 5.649.576,29 16-10-2018 
 8



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

8.1 Boedelvorderingen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft zijn onderzoek voortgezet en dit is vrijwel gereed. Hij zal 
gedurende de eerste helft van de komende verslagperiode zijn bevindingen 
met de rechter-commissaris delen en mogelijke vervolgstappen zetten.

06-07-2018 
 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken afgerond en 
de uitkomsten hiervan gedeeld met de rechter-commissaris. In overleg met de 
rechter-commissaris doet de curator enig nader onderzoek, dat hij op korte 
termijn verwacht af te ronden. Vervolgens zal hij bepalen welke 
vervolgstappen wenselijk zijn.

16-10-2018 
 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond en 
zijn definitieve bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld. Op basis 
van zijn huidige informatie en bevindingen zal de curator geen 
vervolgstappen ondernemen. De curator acht dit punt om die reden afgerond.

16-01-2019
 9

Voortzetting / afronding rechtmatigheidsonderzoek. 06-07-2018 
 7

Afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, overleg c.q. afstemming 
met rechter-commissaris.

16-10-2018 
 8

Definitieve afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, overleg en 
toelichting rechter-commissaris. De curator verwacht dat zijn werkzaamheden 
in het kader van dit punt zijn afgerond.

16-01-2019
 9

8. Crediteuren

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend.
06-07-2018 

 7

Rekening dient te worden gehouden met de aanslag ter zake van 
vennootschapsbelasting die verschuldigd is geworden ten gevolge van de 
verkoop van MV Megan C. Doordat MV Megan C fiscaal kort na aanschaf voor 

16-10-2018 
 8



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

een groot deel was afgeschreven is met de verkoop een fiscale w inst van 
enkele miljoenen euro's gerealiseerd.

De boedel heeft contact onderhouden met de fiscus over de omvang van 
haar (boedel-)vorderingen. Of deze kwalificeren als boedelvordering of 
preferente vordering is voor de economische afloop van het faillissement bij 
de huidige stand van zaken niet relevant; nu na voldoening van de 
boedelkosten het overschot aan de fiscus zal toekomen.

16-01-2019
 9

De Belastingdienst heeft een vordering van € 125.000 ingediend met 
betrekking tot een aanslag vennootschapsbelasting.
De Belastingdienst heeft een totale vordering van € 351.542,- ingediend met 
betrekking tot aanslagen vennootschapsbelasting.
De Belastingdienst heeft tot op heden een totaalvordering van € 362.152,- 
ingediend.

06-07-2018 
 7

€ 360.506,00 16-10-2018 
 8

€ 675.047,00

De fiscus heeft nadere vorderingen ingediend, waarover de curator in contact 
is getreden met de fiscus.

16-01-2019
 9

Daar er geen personeel in dienst was, is de verwachting dat het UWV geen 
vordering al indienen.

06-07-2018 
 7

Tot op heden hebben nog geen andere preferente crediteuren een vordering 
ingediend. Mogelijk zullen nog crediteuren een vordering indienen die 
bevoorrecht zijn op MS Megan. Er hebben bij de curator nog geen crediteuren 
een vordering met aanspraak op een bevoorrechte positie ter zake van (de 
opbrengst van) MS Megan.

06-07-2018 
 7

4 06-07-2018 
 7

4 16-10-2018 
 8



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 11.625.318,24 06-07-2018 
 7

€ 6.174.080,74

De totale concurrente schuldenlast is verlaagd door de aanpassing van de 
vordering van Bremer Landes Bank.

16-10-2018 
 8

De curator kan thans nog geen uitspraak doen over de vraag of al dan niet 
uitkering aan de schuldeisers kan worden gedaan. De verwachting is thans dat 
er na betaling van de boedelkosten nog een gedeeltelijke uitkering aan de 
Belastingdienst kan plaatsvinden.

06-07-2018 
 7

De verwachting van de curator is dat er na (gedeeltelijke) voldoening van de 
fiscus geen voldoening van overige (concurrente) crediteuren kan 
plaatsvinden.

16-01-2019
 9

Geen. 06-07-2018 
 7

Contact / afstemming met Belastingdienst. 16-10-2018 
 8

Soortgelijke werkzaamheden als in de voorgaande verslagperiode. 16-01-2019
 9



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Algio S.p.a. 06-07-2018 
 7

Gedurende het faillissement is – voortvloeiend uit de voortzetting van de 
tijdelijke exploitatie – tegen (de eigenaar van) het schip MV Megan C een 
procedure gestart, in verband met een ladinggebrek. De kosten en gevolgen 
van deze procedure komen voor rekening en risico van de Bremer Landesbank 
en/of de P&I-verzekeraar. Op dit moment wordt tussen partijen gezocht naar 
een minnelijke regeling.

06-07-2018 
 7

De curator begreep dat door de verzekeraar en/of Bremer Landesbank tot een 
minnelijke regeling is gekomen met Algio S.p.a., welke minnelijke regeling leidt 
tot het einde van de procedure.

16-10-2018 
 8

De procedure is beëindigd. 16-01-2019
 9

Divers contact met de Bremer Landesbank, de P&I-verzekeraar en de 
ingeschakelde Italiaanse advocaat.

06-07-2018 
 7

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige verslagperiode. Afw ikkeling van 
contact en procedure.

16-10-2018 
 8

Contact met Bremer Landesbank en de P&I verzekeraar (met deze laatste 
m.b.t. de omvang van de werkzaamheden en de boedelbijdrage).

16-01-2019
 9



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De komende verslagperiode ligt de focus op de afw ikkeling van de procedure 
als omschreven onder 9.2 en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

06-07-2018 
 7

Finale afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken en bepalen (en 
mogelijk in gang zetten) van vervolgstappen.

16-10-2018 
 8

De werkzaamheden van de curator zijn zo goed als afgerond. De boedel 
onderhoudt contact met de fiscus over de omvang en kwalificatie van haar 
vorderingen. Zodra daar duidelijkheid over bestaat, zal de curator de 
afw ikkeling in gang zetten.

16-01-2019
 9

De curator verwacht dat hij de afw ikkeling voor het midden van de komende 
verslagperiode in gang zal zetten. Gelet hierop is dit mogelijk het 
eindverslag.

16-01-2019
 9

Geen. 16-10-2018 
 8

Bijlagen
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