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

2

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.03/15/160

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000011951:F001

Datum uitspraak:

21-04-2015

Curator:

mr. F.A.L. Kamps

R-C:

mr. J.J. Groen

Algemeen
Gegevens onderneming
G. Van Kessel Vof, Autohandel-Autodemontage,
gevestigd aan de Veeweg 7-A te 6365 CV Schinnen,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14029858.

Activiteiten onderneming
autosloperij, handel in schadeauto¶s, gebruikte auto-onderdelen.
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
1
Saldo einde verslagperiode
V.O.F. EUR 47.246,24
Vennoten EUR 3.042,67

V.O.F. EUR 47.206,23
Vennoten EUR 3.035,20

Verslagperiode
1 juli 2016 t/m 30 november 2017
1 december 2017 t/m 21 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
42,8
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7,4
Bestede uren totaal
154,80
162,20
Toelichting
Dit is het eerste verslag in de digitale omgeving van Toezicht. Eerder zijn twee conventionele
verslagen uitgebracht. De tekst daarvan is (voor zover nog relevant) opgenomen in het
onderhavige verslag, waarbij de tekst van het tweede conventionele verslag wordt voorafgaan
door de aanduiding ³Verslag t/m 30-6-2016!´en de meest recente tekst wordt voorafgegaan
door ³Verslag t/m 30-11-2017!´
Verder is relevant dat de eerdere verslaglegging de gecombineerde rapportage over zowel de
V.O.F. als de vennoten bevatte. Het onderhavige verslag ziet (behoudens verwijzingen waar
nodig) enkel op de V.O.F. Voor de vennoten wordt in hetzelfde digitale cluster conform het
geldende format een separaat verslag ingediend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap onder firma is op 1 januari 1996 opgericht. De heer en mevrouw Van Kessel
zijn de vennoten van de vennootschap onder firma. De heer en mevrouw Van Kessel hebben
over de bedrijfsvoering het volgende verklaard. Mevrouw Van Kessel is in hoofdzaak bezig
met de exploitatie van de onderneming. De heer Van Kessel heeft de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt en verleent zo nu en dan hand- en spandiensten binnen de onderneming.
De heer en mevrouw Van Kessel hebben beroep ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank
Limburg houdende uitspraak van het faillissement.
Het Gerechtshof te ¶s-Hertogenbosch zal op 27 mei 2015 het beroepschrift behandelen.
Gelet op de procedure in hoger beroep treedt de curator behouden op en wordt de
onderneming voorlopig buiten bezwaar van de boedel voortgezet.
Verslag t/m 30-6-2016> Het Gerechtshof ¶s-Hertogenbosch heeft middels het arrest d.d. 11
juni 2015 het vonnis van de Rechtbank Limburg bekrachtigd.

1.2

Winst en verlies
-

1.3

Balanstotaal
-

1.4

Lopende procedures
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Verzekeringen
De relevante verzekeringen worden voortgezet. De premies van de verzekeringen worden
betaald door de heer en mevrouw Van Kessel.

1.6

Huur
De heer en mevrouw Van Kessel huren het woonhuis gelegen aan de Eykmanstraat 11, te
6164 HC Geleen.
Verslag t/m 30-6-2016 Er is gebleken dat de heer en mevrouw Van Kessel eigenaar zijn van
het woonhuis gelegen aan de Eykmanstraat 11 te Geleen. De ABN AMRO Bank N.V. is
hypotheekhouder. Uit informatie van de hypotheekhouder is gebleken dat de laatste taxatie
dateert van 2005. De onroerende zaak is destijds getaxeerd op EUR 185.000,00. De vordering
uit hoofde van de hypothecaire geldlening bedraagt EUR 163.285,25. In een faillissement
geldt als uitgangspunt dat al het aanwezige actief dient te worden vereffend. De curator stelt
zich dan ook op dit standpunt.
Verslag t/m 30-11-2017> In de afgelopen periode is door de vennoten gewerkt aan een
crediteurenakkoord. De pogingen daartoe zijn gestaakt, zo is aan de curator medegedeeld. Er
is inmiddels een taxatierapport uitgebracht in opdracht van de hypotheekhouder en in overleg
met de curator. Hieruit blijkt van een getaxeerde waarde tussen executiewaarde van EUR
105.000 en onderhandse verkoopwaarde van EUR 162.000. Gelet op de beperkte omvang
van een verbonden spaarpolis lijkt thans de kans gering op een relevante overwaarde die
YHUNRRSUHFKWYDDUGLJW'HUHFKWHUFRPPLVVDULV]DORSNRUWHWHUPLMQQDGHUJHwQIRUPHHUG
worden over het plan van aanpak op dit onderdeel.

1.7

Oorzaak faillissement
De heer en mevrouw Van Kessel wijten het faillissement aan de opstelling van de
Belastingdienst en aan slecht werk door de voormalige accountant.
Zij zijn van mening dat de Rechtbank Limburg onterecht het faillissement heeft uitgesproken
en hebben dan ook hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van het faillissement. De
curator is van mening dat het hoger beroep weinig kans van slagen heeft. De curator kan nog
geen oordeel geven over de oorzaak van het faillissement.
Voorshands is de curator echter van oordeel dat de Belastingdienst niet kan worden verweten
dat zij de opgelegde aanslagen tracht te incasseren. Als er door de voormalige adviseurs
fouten zijn gemaakt waardoor er te hoge aanslagen zouden zijn opgelegd (waarvan nog niet is
gebleken) dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemers.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
1 (betreft mevrouw Van Kessel, derhalve geen werkneemster)

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
4
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Datum ontslagaanzegging
-

2.4

Werkzaamheden
-

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
-

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
-

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
-

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
-

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
-

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
-

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
-

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
-

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
-

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
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Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De activa aanwezig in de vennootschap onder firma bestaan, voor zover de curator tot dusver
heeft kunnen vaststellen, enkel uit voorraden.
De voorraad bestaat uit sloopauto¶s en auto-onderdelen.
De heer en mevrouw Van Kessel hebben een voorraadlijst aan de curator overgelegd. Op
deze lijst staat vermeld dat de voorraad going concern wordt gewaardeerd op een bedrag van
EUR 261.085,00.
'HEDQNKHHIWGHFXUDWRUHURYHUJHwQIRUPHHUGGDW]LMJHHQ]HNHUKHGHQKHHIWJHYHVWLJGRSGH
voorraden.
Verslag t/m 30-6-2016 de voorraad is met machtiging van de rechter-commissaris onderhands
verkocht.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Verslag t/m 30-6-2016 De verkoopopbrengst bedraagt EUR 44.000,00. De taxatiekosten
bedragen EUR 1.996,50 inclusief BTW.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
-

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Kasgeld ad EUR 273,70.
De creditsaldi van in totaal EUR 425,67 op de bankrekeningen van de heer en mevrouw Van
Kessel zijn door de bank overgeboekt naar de boedel.
Verslag t/m 30-6-2016 De heer en mevrouw Van Kessel hebben een melding gedaan bij hun
verzekeraar met betrekking tot een inbraak in hun woonhuis. De verzekeraar heeft de
schademelding in behandeling genomen en een onderzoek ingesteld. De verzekeraar doet
geen uitkering aan de heer en mevrouw Van Kessel aangezien de verzekeraar stelt dat in
casu sprake is van verzekeringsfraude. De heer en mevrouw Van Kessel betwisten dit stellig.
Verslag t/m 30-11-2017> In aanvulling op het voorgaande kan nog worden vermeld dat op
basis van de onderzoeksrapportages van de verzekeraar wel kan worden aangenomen dat er
daadwerkelijk een inbraak met buitensporige vernielingen heeft plaatsgehad, maar dat er
mogelijk bezittingen onterecht als gestolen zijn opgegeven. De verzekeraar heeft op basis van
haar bevindingen daarover echter de gehele dekking geweigerd. De curator heeft van de
vennoten vernomen dat zij op basis van gefinancierde rechtsbijstand hiertegen verweer voeren
HQGDWHHQSURFHGXUHDDQKDQJLJ]RX]LMQELMKHW.ODFKWHQLQVWLWXXW)LQDQFLsOH'LHQVWYHUOHQLQJ
Kifid. De curator kan de kans van slagen daarvan niet inschatten. Het lijkt evenwel niet
opportuun om de uitkomst af te wachten en met het oog daarop de verdere afwikkeling van de
faillissementen nog niet ter hand te nemen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
-

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
-
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

14-02-2018

Verslag t/m 30-6-2016 De curator is door de advocaat van de heer en mevrouw Van Kessel
JHwQIRUPHHUGRPWUHQWHHQHYHQWXHOHYRUGHULQJYDQGH92)WHQDDQ]LHQYDQ$51$XWR
Recycling van EUR 20.163,43. ARN heeft een droogleginstallatie ter beschikking gesteld aan
de V.O.F. en stelt als voorwaarde dat de curator bevestigt dat ARN eigenaar is van de
installatie. De fiscus heeft maanden voor het faillissement bodembeslag gelegd. De curator
onderzoekt de rechtspositie van ARN ten aanzien van de droogleginstallatie en de eventuele
vordering van de V.O.F. ten aanzien van ARN.
Verslag t/m 30-11-2017> De Belastingdienst heeft inmiddels bevestigd dat het bodembeslag is
opgeheven en dat de machine is overgedragen aan ARN. Op basis daarvan heeft ARN
mogelijk een tegenvordering, aangezien zij materieel zou zijn uitgewonnen voor een vordering
van een derde. Er is overleg met ARN over een regeling in der minne. De verwachting is dat
op korte termijn tot overeenstemming kan worden bereikt.

Verslag t/m 21-01-2018> Er werd nog geen deal getroffen met ARN. Er is sprake van een
aantal verweren die nog door de curator moeten worden beoordeeld, na nadere
onderbouwing door ARN.
4.2

Opbrengst
-

4.3

Boedelbijdrage
-

4.4

Werkzaamheden
-

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering aangemeld ten aanzien van de vennootschap
onder firma en haar vennoten voor een bedrag van EUR 124.890,12. De vordering betreft een
verleend krediet in rekening-courant.
Verslag t/m 30-6-2016 ABN AMRO Bank N.V. heeft tevens een hypothecaire geldlening
aangemeld in het faillissement met betrekking tot het woonhuis van de heer en mevrouw Van
Kessel. Het aangemelde bedrag bedraagt EUR 163.285,25 P.M.

5.2

Leasecontracten
-
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Beschrijving zekerheden
Verslag t/m 30 november 2017> De curator heeft vastgesteld noch door de V.O.F., noch door
de vennoten, zekerheden zijn verstrekt aan de bank.

5.4

Separatistenpositie
-

5.5

Boedelbijdragen
-

5.6

Eigendomsvoorbehoud
-

5.7

Retentierechten
-

5.8

Reclamerechten
-

5.9

Werkzaamheden
-

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De rechter-commissaris heeft aan de curator de machtiging verleend om de onderneming
gedurende een maand vanaf de uitspraak van het faillissement voort te zetten. De
onderneming bestond ten tijde van de uitspraak van het faillissement enkel nog uit de verkoop
van voorraad en inkoop van sloopauto¶s. Tijdens de voorlopige voortzetting wordt enkel
voorraad verkocht. De curator beziet van week tot week of voortzetting opportuun is. De
kosten voor de boedel bestaan uit de benodigde bedrijfsverzekeringen.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Verslag t/m 30-6-2016 De omzet over de periode van de voorlopige voortzetting van de
onderneming bedraagt EUR 4.982,45.De verkochte goederen betreffen marge-goederen. Er
zijn geen kosten gemaakt.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
-
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Doorstart: Beschrijving
-

6.5

Doorstart: Verantwoording
-

6.6

Doorstart: Opbrengst
-

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
-

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
-

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
'HKHHUHQPHYURXZ9DQ.HVVHOKHEEHQQRJJHHQILQDQFLsOHVWXNNHQDDQGHFXUDWRU
overgelegd.
Verslag t/m 30-6-2016 De curator heeft heer en mevrouw Van Kessel verzocht de
administratie en boekhouding van de vennootschap onder firma te overleggen.

7.2

Depot jaarrekeningen
niet van toepassing.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
niet van toepassing.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
in onderzoek.
Verslag t/m 30 november 2017> De curator heeft het gebruikelijke rechtmatighedenonderzoek
uitgevoerd in het kader waarvan geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd.
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Paulianeus handelen
in onderzoek.
Verslag t/m 30 november 2017> De curator heeft het gebruikelijke rechtmatighedenonderzoek
uitgevoerd in het kader waarvan geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
de faillissementskosten.
Verslag t/m 30-6-2016> de boedelkosten bestaan uit de faillissementskosten en taxatiekosten.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Verslag t/m 30-6-2016
V.O.F.
EUR 4.024,00
De heer Van Kessel
EUR 127.541,00
Mevrouw Van Kessel-Van der Weerden EUR 127.195,00
Verslag t/m 30-11-2017> De vorderingen van de Belastingdienst zijn door de Ontvanger
enigszins verwarrend aangemeld. Daardoor is in de vorige verslagen niet adequaat
gerapporteerd. Voor een groot deel van de vordering van de Belastingdienst op de V.O.F. uit
hoofde van verschuldigde Loonheffing en Omzetbelasting heeft op grond van artikel 33
Invorderingswet een aansprakelijkstelling van de vennoten plaatsgehad. Dit deel is enkel
aangemeld in de faillissementen van de vennoten en niet in het faillissement van de V.O.F.
De huidige stand van zaken is dat de Belastingdienst EUR 126.942 te vorderen heeft op de
V.O.F. uit hoofde van verschuldigde Loonheffing en Omzetbelasting (waarvoor ook de
vennoten aansprakelijk zijn) en EUR 1.199 en EUR 543 op de respectieve vennoten.

8.3

Pref. vord. van het UWV
-

8.4

Andere pref. crediteuren
-

8.5

Aantal concurrente crediteuren
3
Verslag t/m 30-6-2016> Er is sprake van 12 crediteuren
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Bedrag concurrente crediteuren
EUR 127.483,34
Verslag t/m 30-6-2016> EUR 143.584,99
Verslag t/m 30-11-2017> EUR 143.584,99, inclusief de vordering van EUR
124.890,12 van de bank. De vennoten geven aan dat de reguliere (handels-)crediteuren
geheel of gedeeltelijk reeds zouden zijn betaald door derden, al dan niet in het kader van de
overname van de bedrijfsmiddelen. Voor de goede orde zal de curator hiernaar nog informeren
bij de betrokken crediteuren, echter gelet op de verwachte wijze van afwikkeling zal de
XLWNRPVWGDDUYDQJHHQPDWHULsOHLQYORHGKHEEHQ

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
nog onbekend
Verslag t/m 30-6-2016 De heer en mevrouw Van Kessel wensen een akkoord te bereiken met
de crediteuren.
Verslag t/m 30-11-2017> De piste van een crediteurenakkoord werd verlaten. In het
faillissement van de V.O.F. is daarmee een vereenvoudigde afwikkeling (waarin naast de
boedelschulden (een deel van) de preferente schuldenlast wordt voldaan) het hoogst haalbare.
In de faillissementen van de vennoten ligt een opheffing wegens de toestand van de boedel
voor de hand, echter dit is afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van de woning.

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend
Verslag t/m 30-11-2017> 3-6 maanden, al naar gelang de ontwikkelingen ten aanzien van
ARN.

10.2

Plan van aanpak
De curator zal overgaan tot vereffening van de boedel en nader onderzoek instellen, zodra
blijkt dat het gerechtshof het vonnis van de rechtbank heeft bekrachtigd aangaande de
uitspraak van het faillissement.
Verslag t/m 30-6-2016 De heer en mevrouw Van Kessel worden bijgestaan door een
DGYRFDDWPU-+0'DQLsOV+LMEHJHOHLGWGHKHHUHQPHYURXZLQGHYRRUEHUHLGLQJHQWRWHHQ
eventueel akkoord met de crediteuren.
Verslag t/m 30-11-2017> Afwikkeling kwestie ARN, voorsortering vereenvoudigde afwikkeling
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Indiening volgend verslag
Verslag t/m 30-11-2017> Uiterlijk 21 januari 2018
Verslag t/m 21-01-2018> Uiterlijk 21 april 2018

10.4

Werkzaamheden
De curator is door het gerechtshof uitgenodigd om schriftelijk te reageren op het beroepschrift
van de heer en mevrouw Van Kessel en bij de zitting op 27 mei 2015 aanwezig te zijn in het
gerechtshof te ¶s-Hertogenbosch.
Verslag t/m 30-6-2016 De werkzaamheden van de curator bestaan uit:
- onderzoek oorzaak faillissement;
- onderzoek onrechtmatigheden;
- onderzoek debiteur;
- toezicht en beheer eventueel toekomstig actief;
RYHUOHJPU'DQLsOVLQ]DNHHYHQWXHHODNNRRUG
Verslag t/m 30-11-2017!$IURQGLQJWUDMHFW$51EHsLQGLJLQJIDLOOLVVHPHQW
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