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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hotax BV handelend onder de naam Taxibedrijf Zuydam

22-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Hotax BV is opgericht in 1999 en is gevestigd en
houdt kantoor te Kerkdriel, gemeente Maasdriel, aan de Katarijnehof 19.

22-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Taxivervoer.

22-03-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 541.444,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 53.983,00

€ 307.768,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn opgevraagd door de curator.

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

22-03-2020
1

Toelichting
De personeelsleden zijn per 1 januari 2020 overgenomen door tw ee collega
bedrijven uit de regio.

Boedelsaldo
€ 23.774,50

22-06-2020
2

€ 24.917,03

22-09-2020
3

€ 24.917,03

22-12-2020
4

€ 24.917,03

23-07-2021
6

€ 24.662,93

23-01-2022
7

€ 24.662,93

21-07-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-3-2020

22-03-2020
1

t/m
22-3-2020
van
23-3-2020

22-06-2020
2

t/m
21-6-2020
van
22-6-2020

22-09-2020
3

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

22-12-2020
4

t/m
21-12-2020
van
22-12-2020

22-03-2021
5

t/m
22-3-2021
van
23-3-2021

23-07-2021
6

t/m
23-7-2021
van
24-7-2021

23-01-2022
7

t/m
22-1-2022
van
23-1-2022
t/m
21-7-2022

Bestede uren

21-07-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 24 min

2

34 uur 24 min

3

12 uur 18 min

4

17 uur 18 min

5

2 uur 30 min

6

7 uur 6 min

7

4 uur 48 min

8

3 uur 42 min

totaal

94 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhoudster van de failliet is de besloten vennootschap Votax
Geldermalsen Beheer BV. De enig bestuurder daarvan is de heer R. van der
Voorn. Laatstgenoemde is de feitelijk bestuurder van de failliet.

22-03-2020
1

Hetgeen in het eerste verslag onder dit punt is vermeld behoeft correctie. Enig
aandeelhoudster van de failliet is de besloten vennootschap Votax
Geldermalsen Beheer BV; enig bestuurder daarvan is de heer A. van der Voorn.
Bestuurders van de failliete vennootschap zijn de heer R. van der Voorn en de
besloten vennootschap Votax Geldermalsen Beheer BV.

22-12-2020
4

1.2 Lopende procedures
Geen.

22-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor faillissement beëindigd.

1.4 Huur

22-03-2020
1

1.4 Huur
Voor faillissement beëindigd. De failliet huurde in Geldermalsen aan de
Poppenbouw ing 23 A een bedrijfspand. De verhuurder is volgens zeggen een
gelieerde vennootschap, te w eten Vandevo Onroerend Goed BV. Er zijn geen
huurschulden.

22-03-2020
1

Verhuurster w as de besloten vennootschap Vandevo Onroerend Goed BV. Er
bestaat een huurschuld van drie maanden.

22-12-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement verklaarde de feitelijk
bestuurder onder andere het volgende.
Hotax BV hield zich bezig met contractvervoer en doelgroepenvervoer van
gehandicapten en leerlingen. Door het samengaan per 1 januari 2019 van de
gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en het sindsdien gecombineerde
groepsvervoer vervielen er routes. Hotax zat in 2019 in het laatste jaar van
haar vijfjarig vervoerscontract met de gemeente Geldermalsen en heeft niet
meer meegedaan bij de aanbesteding van een nieuw e termijn omdat dit zou
vereisen dat men het gehele w agenpark zou moeten vernieuw en en voor nóg
scherpere prijzen zou moeten gaan rijden.Ook zorgde het w egvallen van de
dagelijkse rit naar Son en Breugel door het overlijden van een betreffende
leerling voor het w egvallen van omzet. Besloten is om de activiteiten te
staken: tw ee collega bedrijven hebben het onderhanden w erk tot en met de
zomer van 2020 en de zeven w erknemers overgenomen per 1 januari 2020.
De curator zal zelf onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en
zo nodig hierop in een volgend verslag terugkomen.

22-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
22-03-2020
1

Toelichting
Alle zeven w erknemers zijn volgens zeggen overgenomen door tw ee collega
taxibedrijven per 1 januari 2020. De curator heeft de betreffende
overeenkomsten opgevraagd, mede gelet op de beoordeling van de eventuele
vorderingen van UW V en w erknemers.

22-12-2020
4

Toelichting
Door het UW V is vastgesteld dat er géén sprake is gew eest van overgang van
de onderneming en men is tot uitkering van de loonverplichtingen overgegaan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

22-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-2-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft overleg met het UW V gehad aangaande de overname van het
personeel en de ingediende vorderingen van het ontslagen personeel.

22-06-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

22-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

22-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Het totale w agenpark is vóór faillissement aan derden, w aaronder gelieerde
personen en vennootschappen, verkocht. De curator heeft de onderliggende
overeenkomsten en w aardebepalingen opgevraagd bij de feitelijk bestuurder.

22-03-2020
1

De curator heeft ten behoeve van de boedel op grond van artikel 42
Faillissementsw et de paulianeuze verkopen vernietigd. Er is een
vaststellingsovereenkomst gesloten, w elke is goedgekeurd door de rechtercommissaris en ter zake is er € 16.940,- in de boedel gevloeid.

22-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Daar is sprake van.

22-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zodra de onder 3.3 hiervoor opgevraagde stukken ontvangen zijn zal de
curator tot onderzoek van de voorgenomen transacties overgaan.

22-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de overeenkomst overdracht onderhanden w erk opgevraagd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

22-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zodra de onder 3.6 hiervoor opgevraagde stukken ontvangen zijn zal de
curator tot onderzoek van de voorgenomen transacties overgaan.

22-03-2020
1

Volgens zeggen van de feitelijk directeur vertegenw oordigde het onderhanden
w erk geen w aarde.
Inmiddels is gebleken dat de failliet samen met een aantal andere
vervoersondernemingen eigenaar is van de besloten vennootschap
Personenvervoer Vijfstromenland BV te Tiel. De gemeenten in de regio
Rivierenland verleenden en verlenen aan deze vennootschap
vervoersopdrachten tot het uitvoeren van vraagafhankelijk vervoer. Onderling
w erden deze opdrachten verdeeld. Het is op dit moment niet duidelijk hoe
exact de overname door de andere vervoersondernemingen van het
onderhanden w erk van de failliet heeft plaats gevonden. De curator heeft het
dossier in onderzoek.

22-06-2020
2

Het onderhanden w erk w as ten gevolge van het w egvallen van de omzet en
het vervallen van routes van verw aarloosbare omvang.

22-12-2020
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aandelenpakket

€ 5.400,00

totaal

€ 5.400,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op dit moment niet van gebleken.

22-03-2020
1

De failliet is samen met een aantal andere vennootschappen aandeelhoudster
van de besloten vennootschap Personenvervoer Vijfstromenland BV te Tiel.

22-06-2020
2

De curator is doende om tot verkoop te geraken van het aandelenpakket dat
de failliete vennootschap houdt in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Personenvervoer Vijfstromenland BV. Tot w aardebepaling
van dit aandelenpakket heeft het ten tijde van het uitbrengen van het
onderhavige verslag niet kunnen komen, omdat aan de curator de gevraagde
(jaar)stukken nog niet zijn toegezonden.

22-12-2020
4

De curator is doende om tot verkoop te komen van het aandelenpakket dat de
failliete vennootschap houdt in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Personenvervoer Vijfstromenland BV.
Op 1 maart jl. heeft de accountant van deze vennootschap contact met de
curator opgenomen. Toegezegd is om op korte termijn alle (jaar)stukken aan
de curator aan te leveren, zodat tot w aardevaststelling en verkoop
overgegaan kan w orden.

22-03-2021
5

Inmiddels kon er tot w aardevaststelling w orden gekomen. De curator heeft het
voorstel beoordeeld en de verzochte goedkeuring van de rechter-commissaris
verkregen. De curator w acht thans op afw ikkeling van de de notariële
overdracht van de verkochte aandelen.

23-07-2021
6

Het aandelenpakket van de failliet in de besloten vennootschap
Personenvervoer Vijfstromenland BV is verkocht aan de overige
aandeelhouders van deze BV. Teneinde tot levering over te kunnen gaan
diende de oorspronkelijke akte tot uitgifte/levering van de aandelen aan de
failliet boven w ater te komen. Uiteindelijk is de destijds in 2001 bij die levering
betrokken notaris bereid gevonden een afschrift aan de boedel ter beschikking
te stellen. Aangezien echter recent gebleken is dat ook de eigendomsbew ijzen
van één van de kopers op dit moment niet aanw ezig zijn, kon de levering van
de verkochte aandelen in de afgelopen verslagperiode nog niet plaats vinden.

23-01-2022
7

Ook in de afgelopen verslagperiode kon de levering van de verkochte
aandelen niet w orden geformaliseerd. Eind mei 2022 heeft de behandelend
notaris gemeld dat er een concept-akte is opgesteld w aarin - kort gezegd de levering van de aandelen kan plaatsvinden én de vorige leveringen
w orden geformaliseerd. Eind juni 2022 heeft de notaris meegedeeld dat er
nog één check gedaan moet w orden op de aandelenverhouding/verdeling.

21-07-2022
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De jaarlijkse w instbestemming w erd per project/opdracht opgesteld en naar
rato van het omzetaandeel per aandeelhoudster in deze projecten/opdrachten
toegevoegd aan de betreffende reserves.De curator heeft dit dossier in
onderzoek.

22-06-2020
2

W aardevaststelling aandelenpakket van de failliete vennootschap in de
besloten vennootschap Personenvervoer Vijfstromenland BV

22-12-2020
4

-afw ikkeling van de notariële overdracht van de verkochte aandelen.

23-07-2021
6

-afw ikkeling van de notariële overdracht van de verkochte aandelen.

23-01-2022
7

-afw ikkeling van de notariële overdracht van de verkochte aandelen.

21-07-2022
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is aan de curator een lijst openstaande vorderingen overgelegd. Daarop is
een drietal debiteuren met openstaande posten uit 2019 vermeld voor in
totaal € 2.250,-. De curator is de incasso aangevangen.
Voorts is er sprake van een deelneming van de failliet in de besloten
vennootschap Vijfstromenland BV. De curator heeft nadere informatie
opgevraagd bij het administratiekantoor van de failliet (w aaronder de
jaarrekeningen 2018 en 2019), teneinde zicht te kunnen krijgen op de w aarde,
en de w aarde-ontw ikkeling, van deze deelneming.

22-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden in het debiteurendossier konden in de afgelopen
verslagperiode w orden afgerond. Een tw eetal debiteuren bleek per kas te zijn
betaald en de overige te incasseren gelden, € 1.500,- , zijn in de boedel
gevloeid.

22-06-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

22-03-2020
1

Er is geen sprake van bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
Geen.

22-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

22-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

22-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen.

22-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen.

22-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen.

22-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van de failliet w as voor de faillissementsdatum al gestaakt.
Van voortzetting van de onderneming kan derhalve geen sprake zijn. Er zijn de
curator geen mogelijkheden tot het realiseren van een doorstart gebleken.

22-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft enige stukken uit de boekhouding en administratie van de
failliet ontvangen. De curator verw acht dat zij de gehele boekhouding en
administratie in de komende verslagperiode zal ontvangen. Vervolgens zal het
onderzoek daarin w orden aangevangen.

22-03-2020
1

De curator heeft praktisch de gehele boekhouding en administratie in de
afgelopen verslagperiode ontvangen en het onderzoek daarvan is
aangevangen.

22-06-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Tijdig.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

22-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening is niet gecontroleerd door een accountant, aangezien de
vennootschap op grond van artikel 2;396 lid 6 BW is vrijgesteld van deze
verplichting.

22-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgestort bij oprichting.

22-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-03-2020
1

Dit aandachtspunt maakt onderdeel uit van het gebruikelijke onderzoek in de
boekhouding en de administratie. Voorts maakt dit aandachtspunt onderdeel
uit van het onderzoek naar de verkoop van de activa kort vóór faillissement.

Ja

22-09-2020
3

Toelichting
Bij bestudering van de administratie is geconstateerd dat er einde 2019 een
complex samenstel van (financiële)transacties heeft plaats gevonden. Het
gevolg daarvan is dat de vordering van de failliet op haar (mede)bestuurder,
tevens enig aandeelhouder, Votax Geledermalsen Beheer BV, uit hoofde van
rekening-courant gedaald is van te vorderen per 1 januari 2019 ruim €
199.000,- naar nihil per einde 2019. De transacties zijn door de curator
vernietigd en Votax is gesommeerd de schade die voor de schuldeisers van de
failliet hieruit is voortgevloeid te vergoeden. Ten tijde van het uitbrengen van
het onderhavig verslag w as de reactie van Votax nog niet bekend bij de
curator.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van Votax Geldermalsen
Beheer BV de stellingen van de curator dat er einde 2019 bew ust
verrekeningsmogelijkheden voor deze vennootschap zijn gecreëerd inhoudelijk
w eersproken. Er is een uitvoerige correspondentie gevoerd met de curator
Op 14 oktober 2020 is besloten Votax Geldermalsen Beheer BV te ontbinden.
Deze turboliquidatie is nader onderzocht: de gepubliceerde jaarrekeningen zijn
beoordeeld en ook de mogelijkheden van verhaal op de enig bestuurder van
deze geliquideerde vennootschap zijn onderzocht. Ofschoon de cijfers en het
ontbindingsbesluit vragen oproepen, zijn een
heropeningsverzoek/faillissementsverzoek en een aansprakelijkstelling van de
bestuurder van de besloten vennootschap Votax Geldermalsen Beheer BV naar
de mening van de curator, gelet op de bew ijslastproblemen, alsmede de
kosten die aan dergelijke procedures verbonden zijn, niet verantw oord. Het
starten van die procedures kan derhalve niet als nuttig voor de crediteuren
van de failliete vennootschap w orden beschouw d en de curator heeft besloten
dit dossier te sluiten.

7.6 Paulianeus handelen

22-12-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

22-03-2020
1

Dit aandachtspunt maakt onderdeel uit van het gebruikelijke onderzoek in de
boekhouding en de administratie en van het onderzoek naar de verkoop van
de activa kort vóór faillissement.

Toelichting

22-06-2020
2

De curator heeft met een beroep op artikel 47 Faillissementsw et de betalingen
door de failliet van achterstallige huurpenningen kort voor het faillissement aan
de aan haar gelieerde vennootschap Vandevo Onroerend Goed BV vernietigd.
De gedane betalingen zijn terugbetaald aan de boedel. De boedel ontving ter
zake € € 5.900,-.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

22-03-2020
1

Het salaris van de curator zal een boedelvordering vormen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.000,00

22-03-2020
1

Toelichting
Volgens opgave ruim € 35.000,-, zijnde vennootschapsbelasting 2018 en
loonbelasting laatste kw artaal 2019.

€ 25.030,00
Toelichting
Loonbelasting en kosten 2019.

8.3 Pref. vord. UWV

22-06-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 12.900,00

22-03-2020
1

Toelichting
Mogelijk restant lonen en pensioenvorderingen periode 12 en 13 van het jaar
2019.

€ 26.507,13

22-12-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

22-03-2020
1

Toelichting
Circa € 20.000,-

3

22-06-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.194,90

22-06-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan hierover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

22-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator verw acht dat diverse crediteuren hun vorderingen nog ter verificatie
zullen indienen, zodat met deze partijen nog gecorrespondeerd dient te
w orden.

22-03-2020
1

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
In de komende verslagperiode zal de curator zich met namen richten op:
-inning vordering debiteuren,
-onderzoek verkoop activa vóór faillissement,
-onderzoek in de boekhouding en administratie en
-correspondentie crediteuren.

22-03-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
-onderzoek boekhouding en administratie
-onderzoek deelneming Personenvervoer Vijfstromenland BV
-correspondentie crediteuren.

22-06-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
-afw ikkeling vordering Votax Geldermalsen Beheer BV
-onderzoek deelneming Personenvervoer Vijfstromenland BV
-correspondentie crediteuren.

22-09-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op:
-afw ikkeling verkoop aandelen van de failliete vennootschap in de besloten
vennootschap Personenvervoer Vijfstromenland BV.

22-12-2020
4

-afw ikkeling notariële overdracht van de verkochte aandelen.

23-07-2021
6

-afw ikkeling notariële overdracht van de verkochte aandelen.

23-01-2022
7

-afw ikkeling notariële overdracht van de verkochte aandelen.

21-07-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke termijn de afw ikkeling van dit
faillissement kan w orden ingezet.

22-03-2020
1

Voor einde 2021.

23-07-2021
6

Medio 2022.

23-01-2022
7

Einde 2022.

21-07-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
21-1-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

21-07-2022
8

