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Algemene gegevens
Naam onderneming
Verslag 5: City-Tax Kerkrade BV

22-05-2018
4

Verslag 6: City-Tax Kerkrade BV

23-11-2018
5

Verslag 7: City-Tax Kerkrade BV

22-02-2019
6

Verslag 8: City-Tax Kerkrade BV

20-05-2020
7

Gegevens onderneming
Verslag 5:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid City-Tax Kerkrade
BV (hierna: "City-Tax"),
tevens handelend onder de namen City-Tax, Disco X-Press, City CAB, City Tax
Parkstad, City Tax, City Tax Kerkrade en Citytax,
statutaire zetel te Kerkrade,
gevestigd en kantoorhoudende te 6462 AK Kerkrade, Bleijerheiderstraat 12,
alsmede te 6462 AH Kerkrade, Bleijerheiderstraat 133,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14040525.

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens

22-05-2018
4

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 137.334,64

22-05-2018
4

€ 127.087,31

23-11-2018
5

€ 120.532,98

22-02-2019
6

Verslagperiode
van
21-11-2017

22-05-2018
4

t/m
17-5-2018
van
21-5-2018

23-11-2018
5

t/m
22-11-2018
van
23-11-2018

22-02-2019
6

t/m
22-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

19 uur 48 min

7

26 uur 24 min

totaal

46 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslag 5:
bestede uren in verslagperiode: 49,10 uur (21/11/2017 t/m 17/5/2018)

22-05-2018
4

bestede uren totaal: 532,60 uur (t/m 17 mei 2018)
Verslag 6:
Bestede uren in verslagperiode: 19,80 uur (18 mei 2018 t/m 17 november
2018)

23-11-2018
5

Bestede uren totaal: 552,40 uur (t/m 17 november 2018)
Verslag 7:
Bestede uren in verslagperiode: 18,80 uur (18 november 2018 t/m 21 februari
2019)

22-02-2019
6

Bestede uren totaal: 571,20 uur (t/m 21 februari 2019)
Verslag 8:
Bestede uren in verslagperiode: 26,40 uur
Bestede uren totaal: 597,60 uur

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

20-05-2020
7

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

Toelichting debiteuren
Verslag 5:
Omvang debiteuren:
EUR 149.936,90, w aarvan circa EUR 125.000,- oninbaar vanw ege faillissement
van de debiteuren SVL en Taxi Brull. Inmiddels is EUR 8.502,89 betaald.
Inmiddels is het onderhanden w erk over de maand maart 2016 en de
w erkzaamheden gedurende de voortzettingsperiode (april 2016) uit
gefactureerd. Over de maand maart 2016 is EUR 97.423,39 van de EUR
111.867,59 betaald. Over de maand april 2016 is EUR 76.511,06 van de EUR
78.317,50 betaald. Een deel van de gefactureerde w erkzaamheden moeten
nog w orden geïncasseerd. De debiteurenincasso is afgerond.
In het financieel verslag en hierna onder punt 6.2 (voortzetting) is rekening en
verantw oording afgelegd over de voortzettingsperiode.

22-05-2018
4

Aangezien de BTW -aangiftes w erden gedaan door (het hoofd van) de fiscale
eenheid OB, gaat de curator na of de boedel gerechtigd is tot de opbrengst uit
hoofde van de 29 lid 1 OB-claim ten aanzien van debiteuren SVL en Taxi Brull.
Aangezien de Hoge Raad in het arrest Ontvanger/Gemeenschappelijke
Eigendom (HR 14 februari 2003, JOR 2003/133) de teruggaafvordering OB voor
de fiscale eenheid als een deelbare vordering beschouw t, heeft Failliet recht op
dat gedeelte van de teruggaaf dat haar materieel gezien aangaat.
De curator zal de komende verslagperiode de diverse BTW -aspecten
bespreken met de accountant van Failliet en de Belastingdienst.
Opbrengst:
Préfaillissementsdebiteuren: EUR 113.068,86
Boedeldebiteuren: EUR 92.824,83
Verslag 6:
Omvang debiteuren:

23-11-2018
5

De curator is nagegaan w elke verrekeningspositie de Belastingdienst heeft en
zal de BTW -aspecten betrekken bij de aanstaande afw ikkeling van het
faillissement.
Verslag 7:
Omvang debiteuren:

22-02-2019
6

De curator heeft overleg gehad met de Belastingdienst en zal de BTW aspecten betrekken bij de aanstaande afw ikkeling van het faillissement.
Faillissementsverslag 8:
De curator heeft overleg gehad met de Belastingdienst en heeft de BTW aspecten afgew ikkeld. De Belastingdienst heeft naar aanleiding van het
verzoek tot teruggaaf omzetbelasting ex artikel 29 lid 1 W et OB EUR 7.215,aan teruggaaf toegekend. Hiervan is door de Belastingdienst EUR 4.571,verrekend met een naheffingsaanslag ex artikel 29 lid 7 W et OB, zodat per
saldo EUR 2.644,- aan teruggaaf door de boedel is ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

20-05-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Faillissementsverslag 8:
Overleg en correspondentie Belastingdienst.

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
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

20-05-2020
7

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 5:
In het (financiële)verslag is de rekening en verantw oording over de
voortzettingsperiode verw erkt.

22-05-2018
4

Gedurende de periode van voortzetting (maand april 2016) is een omzet
gerealiseerd van EUR 92.824,83, w aarvan EUR 76.924,68 aan contractsvervoer
en EUR 15.900,15 aan taxivervoer. De kosten gedurende voortzettingsperiode
bedragen EUR 29.764,36. Door de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is
daarom een positief resultaat gerealiseerd van EUR 63.060,47, exclusief de
personeelskosten (die zijn overgenomen door het UW V) en de huur van het
onroerend goed.
Faillissementsverslag 8:

20-05-2020
7

De curator heeft over de voortzettingsperiode BTW -aangifte gedaan.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 5:
Overleg opdrachtgevers, overleg bestuurder, accountant, leveranciers,
onderaannemers, beoordelen liquiditeitsbegroting en planning, opstellen
rekening en verantw oording, debiteuren- en crediteurenbeheer.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

22-05-2018
4

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
Toelichting
Verslag 5:
Het eindsituatie bodemonderzoek is afgerond. De rapportage van de
Milieukundig adviseur is toegestuurd aan de gemeente Kerkrade. Met het
bodemonderzoek is de eindsituatie van het perceel aan de Bleijerheidestraat
12 te Kerkrade afdoende vastgelegd. Hiermee heeft de curator voldaan aan de
op hem rustende milieurechtelijke verplichting.

22-05-2018
4

Uit het rapport eindsituatie bodemonderzoek blijkt dat de bedrijfsactiviteiten
van City-Taks Kerkrade niet hebben geleid tot een verslechtering van de
bodemkw aliteit, zodat er uit dien hoofde géén vordering van de gemeente
Kerkrade jegens de boedel en/of failliet te verw achten valt.

Toelichting
Verslag 6:
Salaris curator: EUR p.m.
UW V: EUR 146.296,47
De gemeente Kerkrade heeft het rapport bestudeerd en haar bevindingen met
de curator gedeeld. De gemeente Kerkrade heeft erop gew ezen dat er een
historische verontreiniging in de grond aanw ezig is, die de aandacht behoeft.
Op 21 november 2018 heeft een bespreking plaatsgevonden met de gemeente

23-11-2018
5

Kerkrade. De gemeente Kerkrade heeft in het gesprek bevestigd dat er voor
City-Tax en/of de boedel geen noodzaak bestaat tot sanering. De curator
w acht nog op een schriftelijke bevestiging van de gemeente Kerkrade.

Toelichting
Verslag 7:
De schriftelijke bevestiging van de gemeente Kerkrade is ontvangen op 21
december 2018.

Toelichting
Faillissementsverslag 8:

22-02-2019
6

20-05-2020
7

salaris curator: EUR 9.388,39
UW V: EUR 146.296,47
Huur: EUR 10.500,-

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Verslag 6:

23-11-2018
5

81.405,-

8.3 Pref. vord. UWV
€ 100.192,07

22-05-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 6:

23-11-2018
5

2
Pensioenfonds Vervoer EUR 17.294,68
Lemmens advocaten: EUR 1.392,45

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

22-05-2018
4

21

20-05-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 103.616,28

22-05-2018
4

€ 93.116,28

20-05-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Faillissementsverslag 8:

20-05-2020
7

Opheffing bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 5:
Diverse w erkzaamheden in verband met bodemonderzoek en
eindsituatierapport.

22-05-2018
4

Faillissementsverslag 8:

20-05-2020
7

Completeren en controleren crediteurenlijsten.

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
Verslag 5:
Aangifte omzetbelasting over de voortzettingsperiode en correctie-aangifte
omzetbelasting pré-faillissement.

22-05-2018
4

Verslag 6:

23-11-2018
5

Aangifte omzetbelasting over de voortzettingsperiode en correctie-aangifte

omzetbelasting pré-faillissement en afw ikkelen faillissement.
Verslag 7:
Aangifte omzetbelasting over de voortzettingsperiode en correctie-aangifte
omzetbelasting pré-faillissement en gereed maken afw ikkelingsstukken.

22-02-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 5:
Binnen 6 maanden.

22-05-2018
4

Verslag 6:

23-11-2018
5

Binnen 3 maanden.
Verslag 7:
Binnen 3 maanden.

22-02-2019
6

Faillissementsverslag 8:

20-05-2020
7

Het faillissement w ordt hierbij voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan
baten.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 5:
Opstellen verslag en plan van aanpak.

22-05-2018
4

Verslag 6:

23-11-2018
5

Opstellen verslag en plan van aanpak.
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Verslag 7:
Opstellen verslag en plan van aanpak.

22-02-2019
6

-Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Faillissementsverslag 8:
Opstellen eindverslag en afw ikkelingsstukken.
-Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2020
7

