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Algemene gegevens
Naam onderneming
Kronenburg B.V.

22-02-2021
1

Gegevens onderneming
Molenveld 5
5446 BL W ANROIJ.

22-02-2021
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van (brandw eer) auto’s + overige producten van kunststof +
import bedrijfsauto’s.

22-02-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 2.111.576,00

€ -336.234,00

€ 6.977.222,00

2018

€ 4.354.283,00

€ 54.207,00

€ 5.931.127,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening 2019 is opgesteld door Blue Accountants/Adviseurs.

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
30

22-02-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-02-2021
1

€ 1.575,62

26-08-2021
2

Verslagperiode
van
19-1-2021

22-02-2021
1

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

26-08-2021
2

t/m
25-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

160 uur 12 min

2

223 uur 42 min

totaal

383 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Kronenburg B.V. is de heer R. W alraven. Enig aandeelhouder is
Kronenburg Holding B.V. De heer W alraven is enig aandeelhouder van deze
Holding. Kronenburg is een in de brandw eermarkt bekende (op- en af) bouw er
van brandw eervoertuigen en bestaat al tientallen jaren. De activiteiten zijn
enkele keren overgedragen. Failliet onderscheidt zich met name op het gebied
van composiet productie van cabines voor de Nationale maar hoofdzakelijk
Internationale markt. Aandachtspunten in de activiteiten zijn Fire Fighting-
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Vehicle- & Control technology
In House Testing & Validation (ECE/CE)
Maintenance, Service & Spare-partsDevelopment, Engeneering en Prduction

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement liep en eer dagvaardingsprocedure bij de rechtbank
Oost-Brabant w aarbij failliet gedaagde partij w as en een Chinese
vennootschap (Star Enterprise LTD) eisende partij w as. Het gaat om de
incasso van een vordering tot schadevergoeding vanw ege ontbinding van
koopovereenkomsten. De zaak stond per datum faillissement voor comparitie
van partijen en is thans van rechtsw ege geschorst.

22-02-2021
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1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement w aren er diverse verzekeringen zoals inboedel en
aansprakelijkheidsverzekeringen. De curator beoordeelt w elke verzekeringen
beëindigd kunnen w orden.
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1.4 Huur
Failliet huurt diverse bedrijfsobjecten (kantoren, loodsen, productiehallen van
W indmill Estate B.V. De curator onderzoekt of de huur in het belang van de
boedel opgezegd moet w orden dit mede in relatie tot het maken van een
doorstart.
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In verband met het bereiken van een doorstart zal de huurovereenkomst
door een derde w orden voortgezet vanaf datum faillissement.

26-08-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft tegenover de curator verklaart dat hij geen verw eer meer
heeft gevoerd tegen het faillissement dat w as aangevraagd door 2
w erknemers. Vanw ege het uitblijven van betalingen van opdrachtgevers zijn er
cash flow problemen ontstaan w aardoor lopende kosten w aaronder de lonen
niet meer betaald konden w orden. Vanw ege het ontbreken van liquide
middelen konden ook geen inkopen meer gedaan w orden om lopende orders
af te maken en op te starten. De curator verricht een nader onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement.
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Het onderzoek is nog niet afgerond.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
26

22-02-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
26
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-1-2021

26

totaal

26

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Een deel van het personeel is een aanbod gedaan om bij de doorstartpartij
in dienst te treden.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 238.500,00
totaal

€ 238.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet is eigenaar van diverse bedrijfsmiddelen zoals (kantoor)inventaris,
machines, stellages, voertuigen etc. De boedel is mede in samenspraak met
pandhouders beschreven en getaxeerd door het NTAB. Een deel van de
bedrijfsmiddelen (en voorraad) is afkomstig uit het faillissement van Plastisol
B.V. (transactie van 2015 en 2016) w aarbij mrs. W inkels en Van der Pas als
curatoren hebben opgetreden. De Plastisol activiteiten zijn samengevoegd met
de Kronenburg activiteiten. Er is nog niets verkocht. De curator is in overleg
met pandhouders. Allereerst w orden de mogelijkheden van een doorstart door
de curator onderzocht.
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Er is een doorstart bereikt. De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor 238.500,-.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.
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Ja. De verkoopopbrengst blijft in de boedel ivm art. 57 Fw .
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg pandhouders, overleg gegadigden inzake doorstart.
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Afronding en uitvoering van de doorstart, w aarschijnlijk per 1-9-2021.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 50.000,00

€ 5.000,00

€ 50.000,00

€ 5.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een grote voorraad onderdelen en overige productiemiddelen. Ook deze
voorraad is getaxeerd en beschreven door NTAB. Er is tevens een
onderhanden w erken positie bestaande uit diverse orders (circa 30) voor het
af/opbouw en van voertuigen w aaronder ARFF (Airport Resque Fire Fighting
(crashtenders)) voor diverse Internationale Luchthavens. Ook het herbouw en
(refurbishment) van (brandw eer)voertuigen is een specialiteit van failliet. De
orders hebben met name Internationale opdrachtgevers in landen als Nigeria,
Argentinië, Engeland, Litouw en, Frankrijk, Filipijnen en Tsjechië en Verenigde
Arabische Emiraten.
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De voorraad is verkocht in het kader van een doorstart voor € 50.000,-.
De boedel ontvangt een boedelbijdrage van € 5.000,-.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
NTAB heeft op verzoek van de curator en pandhouder(s) onderzoek gedaan
naar de stand van zaken van de lopende orders en de w aarde hiervan. De
resultaten daarvan w orden momenteel nader beoordeeld. In veel gevallen is
sprake van aanbetalingen. In veel gevallen verkeren de orders pas in de begin
fase van de opbouw .
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator onderzoekt van w ie enkele IP rechten zijn w aaronder de
merknamen Plastisol en Kronenburg. De merknamen staan op naam van failliet
maar zouden in 2018 zijn overgedragen aan W alraven Holding B.V. tegen
verrekening van de koopsom met openstaande vorderingen. De curator
verricht nader onderzoek naar deze transactie. De curator heeft de
merknamen op w aarde laten taxeren door NTAB.
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Het lijkt erop dat de boedel geen rechten kan doen gelden tav de IP rechten
aangezien deze geruime tijd geleden zijn overgedragen aan een
Holdingvennootschap tegen betaling van een reële vergoeding.

26-08-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator poogt alle activa in 1 transactie te verkopen zulks in het kader van
een doorstart.

22-02-2021
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Dat is inmiddels gebeurd.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 275.000,00

€ 2.500,00

€ 275.000,00

€ 2.500,00

Toelichting debiteuren
Aan de curator is een debiteurenlijst overhandigd met een saldo per 31
december 2020 ad € 1.138.788,-.
€ 1.138.788,- w aaronder een vordering van € 833.333,- op de staat Argentinië
(ANAC). Er w erden nog geen vorderingen geïncasseerd.
Rabobank is als pandhouder in overleg met Mirus teneinde de vorderingen te
laten incasseren. De meeste debiteuren zijn verbonden met lopende projecten
en zijn Internationaal.
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De debiteuren van failliet zijn aan de doorstartpartij overgedragen tegen een
betaling van € 275.000,- w elk bedrag ten gunste is gekomen van
pandhouder Rabobank. De boedel ontvangt een boedelbijdrage van € 2.500,.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet w erd gefinancierd door 2 banken te w eten Rabobank en Deutsche
bank. Rabobank had een vordering van (afgerond) € 500.000,- uit hoofde van
rekening- courant. Deutsche Bank had een vordering van (afgerond) 1,2 mio uit
hoofde van een lening met rente. Deze lening w as verstrekt aan Kronenburg
voor de activatransactie met curatoren Plastisol in 2015 en 2016.
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5.2 Leasecontracten
Failliet had een leasecontract lopen met Lage Landen ter zake een
crashtender. Deze w as voor faillissement al verkocht doch de restantvordering
van (afgerond) € 80.000,- is niet betaald. Deze vordering valt onder de
(w ederzijdse) zekerhedenregeling van Rabobank. Naast deze
leaseovereenkomst huurde failliet nog een tw eetal heftrucks. Deze zullen door
de curator aan de eigenaar w orden vrijgegeven.

5.3 Beschrijving zekerheden

22-02-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft (onder meer) een pandrecht eerste in rang ter zake
voorraden, bedrijfsmiddelen en debiteuren. Deutsche bank heeft een
pandrecht tw eede in rang. Deutsche bank heeft een pandrecht eerste in rang
op de zogenaamde “Plastisol”- voorraad. Beiden banken hebben nog diverse
andere zekerheden afgegeven door derden w aaronder hoofdelijke
verbondenheid van groepsvennootschappen/ de heer W alraven alsmede
hypothecaire rechten jegens eigendommen van W indmill Estate (de
bedrijfslocatie van failliet in W anroij).

22-02-2021
1

Rabobank houdt na uitw inning van zekerheden nog een beperkte
(concurrente) vordering over.
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5.4 Separatistenpositie
Ja.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ja er zijn diverse vorderingen ingediend met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De curator beoordeelt deze aanspraken momenteel.

22-02-2021
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Afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Ja. Op diverse locaties zow el in Nederland als daarbuiten bevinden zich
eigendommen van failliet. De curator inventariseert dat en bekijkt of deze
eigendommen terug kunnen komen naar de bedrijfslocatie in W anroij. De
curator w ordt in enkele gevallen geconfronteerd met een beroep op een
retentierecht. De curator heeft de betreffende zaken opgeëist op grond van
artikel 60Fw . In enkele gevallen is er een discussie over w elk recht van
toepassing is op de rechtsverhouding tussen failliet en de derde. De Europese
Insolventieverordening is de meeste gevallen van toepassing. In enkele
gevallen ligt dat juridisch ingew ikkelder.
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Dit is nog niet afgew ikkeld. De curator voert overleg met betrokken
schuldeisers omtrent een praktische oplossing.

26-08-2021
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5.7 Reclamerechten
Ja, in combinatie met aanspraken op eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken
w orden geïnventariseerd en beoordeeld.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is in overleg met pandhouders over de w ijze van het te gelden
maken van de boedel w aarbij de curator eerst de mogelijkheden van een
doorstart onderzoekt en daartoe overleg voert met diverse gegadigden.

Toelichting
Zoals hiervoor vermeld ontvangt de boedel diverse boedelbijdragen voor de
onderhandse verkoop van diverse activa posten.

22-02-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De afgelopen periode heeft de curator overleg gevoerd met Rabobank
omtrent het bereiken van een doorstart en uitw inning van zekerheden
w aaronder diverse borgstellingen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten lagen per datum faillissement al enkele w eken stil, ondanks dat
er nog zeer veel orders in uitvoering w aren. Vanw ege het ontbreken van
middelen konden geen inkopen meer gedaan w orden of konden derden zoals
spuiters/ carrosseriebouw ers niet meer betaald w orden. Zoals hiervoor
vermeld onderzoekt de curator per project w at de mogelijkheden zijn om
w erken af te maken tegen nadere betalingen door de opdrachtgever. Dat zal
dan pas aan de orde zijn indien geen doorstart gemaakt kan w orden.
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Vanw ege tijdsverloop zijn diverse opdrachtgevers afgehaakt vanw ege
verplichtingen naar derden toe. Uit een inventarisatie is gebleken dat de
orderportefeuille een negatieve w aarde heeft, onder meer vanw ege
aanbetalingen die zijn gedaan en gebrek aan onderdelen die nodig zijn voor
de uitvoering van de orders.
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6.2 Financiële verslaglegging
Nog niet aan de orde.
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1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er zijn geen w erkzaamheden voortgezet.

Doorstarten onderneming

26-08-2021
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6.4 Beschrijving
De curator is in gesprek met diverse gegadigden die interesse hebben om de
activiteiten van failliet (geheel dan w el gedeeltelijk) voort te zetten.

22-02-2021
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Inmiddels is een doorstart bereikt en een activaovereenkomst gesloten met
Box Robotix BV (io). De doorstartpartij zal zich hoofdzakelijk richten op
nieuw e activiteiten op het gebied van inrichting van bestelbussen.
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6.5 Verantwoording
Nog niet aan de orde.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet aan de orde.
€ 591.000,00

22-02-2021
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26-08-2021
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Toelichting
De totale opbrengst bedraagt € 591.000,- inclusief goodw ill (€ 10.000,-) en
bijdrage bekostiging boedelkosten (15.000,-).

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voeren gesprekken met gegadigden en verstrekken van informatie na
ondertekening geheimhoudingsovereenkomst.
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Afgew ikkeld.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is (gedeeltelijk) door de curator in ontvangst genomen en
deze w ordt momenteel onderzocht.
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In onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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Aan voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek
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Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De gebruikelijke onderzoeken w orden door de curator uitgevoerd.

22-02-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De gebruikelijke onderzoeken w orden door de curator uitgevoerd.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
€ 4.619,85
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Toelichting
Het salaris van de curator is een boedelvordering. Dat geldt ook voor de
vordering van het UW V terzake loonbetalingen vanaf datum faillissement.
Daarnaast zijn er in overleg met de pandhouders enkele diensten voorlopig
gecontinueerd w elke kosten w orden bezien als beredderingskosten en in
mindering zullen komen op de nog te realiseren opbrengst in geval van
verkoop. Te denken valt aan kosten van transport, verzekeringspremies, IT
kosten en kosten van de heftruck eigenaar.

Toelichting
De curator verw ijst naar het FEV dat aan dit verslag is gehecht.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 445.016,00
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€ 445.053,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 206.488,00
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 21.472,87
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€ 33.747,42
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
52

22-02-2021
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77

26-08-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.599.898,83
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€ 4.154.643,53
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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Gelet op de omvang van de boedel afgezet tegen de boedelvorderingen
verw acht de curator niet aan een uitkering te kunnen toekomen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren w orden op dit moment geïnventariseerd. Zulks is complex
vanw ege de internationale verhoudingen en de niet afgemaakte orders
w aarop vooruitbetalingen zijn gedaan.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie hiervoor. Star Enterprise Limited te Beijing China.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventariseren activa en passiva, onderzoek mogelijkheden doorstart, overleg
pandhouders, afw ikkelen aanspraken crediteuren, gelasten afkoelingsperiode
(is gebeurd voor de duur van 2 maanden), beoordelen zekerhedendossiers,
beoordelen gevoerde beleid en administratie.
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Afronden en uitvoeren doorstart, afw ikkeling positie pandhouders, onderzoek
administratie en gevoerde beleid, onderzoek oorzaak faillissement,
afw ikkelen rechten derden (oa retentierechten), afw ikkelen fiscale positie en
relatie met Kronenburg Holding B.V. en overige voorkomende
w erkzaamheden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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