Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

4
11-07-2019
F.01/17/392
NL:TZ:0000016012:F001
31-10-2017

mr. S.J.O. de Vries
mr W.J.B. Berendsen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van der Heijden Motors B.V.

16-08-2018
2
27-02-2019
3

Gegevens onderneming
In dit faillissementsverslag w orden enkel de aanvullingen op het eerste
faillissementsverslag vermeld. Dit faillissementsverslag kan dan ook het beste
in samenhang met het eerste faillissementsverslag (d.d. 14 december 2017)
w orden gelezen.

16-08-2018
2

In dit faillissementsverslag w orden aanvullingen op het eerste en het tw eede
faillissementsverslag vermeld. Dit faillissementsverslag kan dan ook het beste
in samenhang met het eerste faillissementsverslag (d.d. 14 december 2017) en
het tw eede faillissementsverslag (d.d. 16 augustus 2018) w orden gelezen.

27-02-2019
3

Activiteiten onderneming
De onderneming van gefailleerde hield zich bezig met de verkoop, onderhoud
en reparatie van motoren en scooters, alsmede de verkoop van kleding,
accessoires en onderdelen met betrekking tot motoren en scooters.

Financiële gegevens

27-02-2019
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 3.557.075,00

€ -175.283,00

€ 1.561.877,00

2016

€ 2.981.115,00

€ 119.331,00

€ 1.619.473,00

2017

€ 4.655.291,41

€ 65.036,00

€ 994.540,00

2017

€ 509.356,16

€ 26.433,00

€ 1.011.978,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande cijfers zien op de periodes:
2015 kalenderjaar
2016 1 januari t/m 31 augustus 2016
2017 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017
2017 1 september 2017 t/m 31 oktober 2017

27-02-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

27-02-2019
3

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 169.938,93

Boedelsaldo
€ 115.030,34

Boedelsaldo
€ 101.589,88

Verslagperiode

16-08-2018
2

27-02-2019
3

11-07-2019
4

Verslagperiode
16-08-2018
2

van
12-12-2017
t/m
15-8-2018

27-02-2019
3

van
16-8-2018
t/m
21-2-2019

11-07-2019
4

van
22-2-2019
t/m
3-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

217,20 uur

3

43,00 uur

4

31,70 uur

totaal

291,90 uur

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren: 437 uren en 54 minuten

16-08-2018
2

Totaal aantal uren: 480 uren en 54 minuten

27-02-2019
3

Totaal aantal uren: 512 uren en 36 minuten

11-07-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde w erd opgericht op 29 september 2003. Vanaf de oprichtingsdatum
t/m/ heden is enig bestuurder/enig aandeelhouder van gefailleerde, M.M.G.M.
van der Heijden Beheer B.V. Enig bestuurder/enig aandeelhouder van M.M.G.M.
van der Heijden Beheer B.V. is de heer M.M.G.M. van der Heijden.

27-02-2019
3

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is geen partij bij enige lopende procedure.

27-02-2019
3

1.3 Verzekeringen
Verslag 2
Verslag 1:
De benodigde verzekeringen w erden door de curator in overleg met de
belanghebbende pandhouder voortgezet. De verzekeringen w aaraan geen
behoefte meer bestond w erden door de curator beëindigd met het verzoek om
eventuele premierestituties op de faillissementsrekening over te maken.

27-02-2019
3

Verslag 2:
Het voortzetten van de noodzakelijke verzekeringen heeft de boedel een
bedrag van € 1.617,17 gekost.

1.4 Huur
Verslag 1:
De benodigde verzekeringen w erden door de curator in overleg met de
belanghebbende pandhouder voortgezet. De verzekeringen w aaraan geen
behoefte meer bestond w erden door de curator beeindigd met het verzoek om
eventuele premierestituties op de faillissementsreklening over te maken.

16-08-2018
2

Verslag 2:
Het voortzetten van de noodzakelijke verzekeringen heeft de boedel een
bedrag van € 1.617,17 gekost.
Gefailleerde huurde bedrijfsruimte aan de Rietveldenw eg te 's-Hertogenbosch.
De betreffende huurovereenkomst w erd door de verhuurder beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

27-02-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat het faillissement met
name is veroorzaakt door de verslechterende markt van gebruikte motoren en
scooters. Ondanks het feit dat gefailleerde verbeterde omzetten en w inst- en
verliescijfers liet zien in de afgelopen jaren, ging de liquiditeit achteruit. De
w inst en de liquide middelen zaten in de voorraad gebruikte motoren en
scooters. W aar gefailleerde bij de verkoop van een nieuw e motorfiets de
leverancier direct moest afrekenen, ontving zij veelal van de koper een
gebruikte motorfiets w aarvan de prijs in mindering strekte op de koopprijs. De
liquiditeit van gefailleerde liep aldus juist door de toegenomen verkoop van
nieuw e motorfietsen en scooters achteruit. De curator heeft dit fenomeen
onderzocht, mede tegen de achtergrond dat gefailleerde al sinds jaar en dag
haar bedrijfsvoering op deze manier voerde, en komt tot de conclusie dat veel
kopers van motoren de aanschaf van nieuw e machines als gevolg van de crisis
hebben uitgesteld en, nu het economisch beter gaat, een nieuw e machine
w illen en geen gebruikte. Vanuit de markt w erd zulks bevestigd.

16-08-2018
2

Verslag 2:
Nog in onderzoek.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w erd beëindigd. Er zijn
geen andere oorzaken aan het licht gekomen dan voornoemd.

27-02-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
27-02-2019
3

Personeelsleden
13

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-02-2019
3

Personeelsleden
8

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-11-2017

13

Met machtiging van de rechter-commissaris w erd het personeel
ontslagen.

totaal

13

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

27-02-2019
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-02-2019
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bodemzaken

€ 40.415,55

Vervoermiddelen

€ 31.281,00

€ 3.128,10

totaal

€ 71.696,55

€ 3.128,10

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn middels een internetveiling verkocht.

16-08-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft de volledige opbrengst van de bodemzaken opgeëist t.b.v. de
fiscus ex art. 57 lid 3 Fw . Bij de vorenstaande verkoopopbrengst van de
bodemzaken ad € 40.415,55 zijn de daarover betaalde veilingkosten ad €
6.870,64 niet opgenomen. Deze veilingkosten zijn direct aan de boedel
toegekomen.

27-02-2019
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Monitoren veiling, onderzoek afrekening veiling, contact kopers, rdw (ivm
kentekenaanvragen, etc.), etc.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 767.465,02

totaal

€ 767.465,02

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

16-08-2018
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is middels een internetveiling verkocht. Er is een veilingkoper die
een gekochte motor w eigert af te nemen en te betalen. De koopprijs bedraagt
€ 14.200,00. Het veilingbedrijf heeft in overleg met de curator de incasso uit
handen gegeven.

16-08-2018
2

De incasso w erd gestaakt en de motor w erd opnieuw geveild. De opbrengst
bedraagt
€ 15.127,90 incl. BTW .

27-02-2019
3

In het voorgaande verslag w erd melding gemaakt van een veilingopbrengst
terzake voorraden van € 850.581,10. Dat betrof een restbedrag dat
overschoot nadat van de totale opbrengst (inclusief veilingkosten (die aan de
boedel vloeiden), BTW en BPM) de opbrengsten van bodemzaken en
voertuigen w erden gehaald. Het bedrag geeft een onzuiver beeld van de
opbrengst.
De totale veilingopbrengst van voorraden, vervoermiddelen en bodemzaken
bedraagt
€ 947.828,62 (incl. veilingkosten, BTW en BPM).
De kosten van de veiling inclusief bew aking, reiniging, etc. bedroegen
€ 197.112,14 (incl. BTW en betaalde BPM)
De bruto veilingopbrengst bedraagt
€ 750.716,48 (incl BTW )
De netto veilingopbrengst bedraagt
€ 648.920,08 (excl. BTW )
Buiten de veiling w erd een voertuig verkocht voor
€ 5.775,00 (marge auto)
De totale netto opbrengst (veilingopbrengst en verkoop buiten veiling) van
activa van gefailleerde bedraagt
€ 756.491,48

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Opstellen definitieve afrekening veiling

27-02-2019
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie standaard financieel verslag. Het gaat om enkele betalingen door derden
zoals verzekeraars en belastingdienst.

27-02-2019
3

Er w erd een nabetaling gedaan door de veilinghouder van € 5.954,83
inclusief € 48,05 aan BTW . Omdat toew ijzing van dit bedrag aan
bedrijfsmiddelen en/of voorraden niet mogelijk is, staat dit bedrag
opgenomen onder "Andere activa".

11-07-2019
4

Minus de BTW (€ 48,05) en boedelbijdrage (€ 590,68) komt € 5.316,10 toe
aan pandhouder ING Bank.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Opstellen definitieve afrekening veilingen.

11-07-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 34.000,00
totaal

€ 34.000,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
De administratie van gefailleerde maakt melding van een debiteurensaldo van
circa € 34.000.

16-08-2018
2

Verslag 2:
Voornoemd bedrag bestaat enkel uit rekening-courant vorderingen. Volgens
opgaaf van het bestuur zijn de genoemde saldi niet (meer) juist. De curator
onderzoekt het verw eer van de directie.
In overleg met de directie van gefailleerde en de pandhouder van de
debiteurenvorderingen, ING, w ordt bekeken w at te doen met de
debiteurenvorderingen.

27-02-2019
3

De boedel verricht geen w erkzaamheden in het kader van de incasso van
debiteuren.

11-07-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met ING en bestuurder van gefailleerde, onderzoek in de
administratie, etc.

27-02-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 50.813,17
Verslag 1:
Van Lanschot Bankiers heeft een vordering van € 494.657,29 (plus p.m.)
gemeld bij de curator. ING Bank heeft een vordering van € 50.813,17 (plus
p.m.) gemeld bij de curator.

16-08-2018
2

Verslag 2:
De curator heeft de vordering van Van Lanschot Bankiers inmiddels integraal
voldaan. De curator is nog in afw achting van de incasso van het laatste actief
(zie punt 3.6 van dit verslag), w aarna tot afw ikkeling van de positie van ING
Bank kan w orden overgegaan. Het is nog niet duidelijk of ING Bank integraal
kan w orden voldaan.

Duidelijk is gew orden dat ING Bank niet volledig voldaan kan w orden uit de
opbrengst van de materiële activa van gefailleerde. W ellicht dat uit de incasso
van debiteurenvorderingen voldoende gegenereerd kan w orden om de ING
Bank te voldoen.

27-02-2019
3

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

27-02-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Van Lanschot Bankiers heeft een eerste pandrecht op de voorraden van
gefailleerde.
ING Bank heeft een eerste pandrecht op de inventaris en
debiteurenvorderingen van gefailleerde en een tw eede pandrecht op de
voorraden van gefailleerde.
Daarnaast heeft ING Bank een eerste pandrecht op de voertuigen van
gefailleerde.

27-02-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Met de eerste pandhouder(s) is afgesproken dat de curator de verkoop van de
verpande activa op zich zal nemen.

27-02-2019
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Diverse partijen hebben eigendomsvoorbehouden ingeroepen. Deze w erden
inmiddels alle afgew ikkeld. Uitlevering van een 39-tal motoren en scooters
moet nog plaatsvinden.

16-08-2018
2

Verslag 2:
Alle eigendommen van derden zijn uitgeleverd.

5.6 Retentierechten
N.v.t.

27-02-2019
3

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

27-02-2019
3

5.8 Boedelbijdragen
Verslag 1:
Met de eerste pandhouder is afgesproken dat een boedelbijdrage van 10%
over de gerealiseerde opbrengst berekend zal w orden.

16-08-2018
2

Verslag 2:
De eerste pandhouder kon - inclusief de overeengekomen boedelbijdrage integraal w orden voldaan uit de opbrengst. Feitelijk is er dus geen
boedelbijdrage betaald door de eerste pandhouder.
Met de tw eede pandhouder zijn ook afspraken gemaakt. W aarschijnlijk zal de
komende verslagperiode afgerekend w orden met de tw eede pandhouder.
€ 49.883,28

27-02-2019
3

De boedelbijdrage van € 49.883,28 w erd voldaan door Van Lanschot en
vervolgens door de laatste verhaald als uitw inningskosten op de
veilingopbrengst.
De curator heeft een ING een voorstel gedaan voor de eindafrekening van de
verkoop van voertuigen en afdracht van het surplus van de veilingopbrengst
enerzijds en de boedelbijdrage anderzijds. De curator verw acht in de komende
verslagperiode tot overeenstemming te komen.
€ 3.612,72

11-07-2019
4

Door ING Bank w erd een bedrag van € 3.612,72 aan boedelbijdrage voldaan.
M.b.t. de nabetaling (zie 3.8) is ING Bank gevraagd om een nader bedrag van
€ 590,68 aan boedelbijdrage te voldoen.
Van Lanschot betaalde zoals hierboven w eergegeven reeds € 49.883,28 aan
boedelbijdrage.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg pandhouders, etc.

16-08-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging

27-02-2019
3

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

27-02-2019
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

27-02-2019
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie het eerste verslag over gesprekken die de curator heeft gevoerd met
diverse gegadigden die mogelijk een doorstart w ilden van de onderneming van
gefailleerde.

27-02-2019
3

6.5 Verantwoording
N.v.t.

27-02-2019
3

6.6 Opbrengst
N.v.t.

27-02-2019
3

6.7 Boedelbijdrage
N.v.t.

27-02-2019
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie verslag 1.

27-02-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: De boekhouding lijkt te voldoen aan de eisen die de w et daaraan
stelt.
Onderzoek van de curator leerde dat de administratie adequaat is en voldoet
aan de eisen die de w et daaraan stelt.

7.2 Depot jaarrekeningen

27-02-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van gefailleerde w erden immer tijdig gedeponeerd (op de
jaarrekening over 2003 na).

27-02-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstelingsmogelijkheden die de w et haar
biedt. W el w erden er samenstellingsverklaringen afgegeven door de
accountant van gefailleerde.

27-02-2019
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen in gefailleerde w erden volgestort.

27-02-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-02-2019
3

De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzoek verricht in de
administratie van gefailleerde. Er w erden geen onoorbare feiten en
omstandigheden geconstateerd die kunnen leiden tot de conclusie dat er
sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

27-02-2019
3

De curator heeft enkele betalingen gesignaleerd die nader onderzoek
behoeven.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

11-07-2019
4

Nader onderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Alle betalingen
konden verantw oord w orden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De afgelopen verslagperiode heeft met name in het teken gestaan van de
verkoop van de activa en het afw ikkelen van de eigendommen van derden. De
curator verw acht de komende verslagperiode een nader oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek te kunnen verrichten.

16-08-2018
2

Er w erden geen onoorbare zaken gesignaleerd door de curator. Er is
derhalve geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid en/of paulianeus
handelen.

11-07-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in de administratie van gefailleerde, overleg met de bestuurder van
gefailleerde, etc.

27-02-2019
3

Beëindigen onderzoeken.

11-07-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 88.547,42

16-08-2018
2

Het betreffen boedelvorderingen van de verhuurders (€ 25.017,12) en het
UW V (€ 63.530,30).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 70.147,00

16-08-2018
2

€ 85.050,00

11-07-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 38.369,71

16-08-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

16-08-2018
2

44

11-07-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 257.489,82

16-08-2018
2

De vordering van de concurrente crediteuren is aanzienlijk afgenomen
aangezien de vordering van Van Lanschot van bijna 500k integraal is voldaan.
€ 245.605,77

11-07-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-08-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren, etc.

16-08-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

27-02-2019
3

9.2 Aard procedures
N.v.t.

27-02-2019
3

9.3 Stand procedures
N.v.t.

27-02-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

27-02-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afw ikkelen verkoop;
- onderzoek vorderingen;
- afw ikkelen positie ING Bank N.V.;
- nader oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

16-08-2018
2

- onderzoek incasso debiteurenvorderingen
- afw ikkelen positie ING Bank
- nader onderzoek naar mogelijk paulianeuze betalingen
- etc.

27-02-2019
3

- afw ikkelen van het faillissement.

11-07-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

16-08-2018
2

De curator verw acht in de komende verslagperiode het faillissement te
kunnen afronden.

11-07-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
31-10-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

11-07-2019
4

