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

9
19-09-2022
F.08/20/162
NL:TZ:0000150198:F001
22-07-2020

R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr A.C. Huisman

Algemene gegevens
Naam onderneming
NL Car Group B.V.

26-08-2020
1

Gegevens onderneming
Staalsteden 34
7532 SM Enschede

26-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Activiteiten volgens de Kamer van Koophandel:

26-08-2020
1

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen
import van nieuw e)
overige specialistische zakelijke dienstverlening

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 24.524.040,00

€ -279.760,00

2020

€ 9.016.866,32

€ 62.429,72

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 5.144.879,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens met betrekking tot het jaar 2019 zijn concept cijfers

26-08-2020
1

Uitdraai balanstotaal 2020 sluit niet aan op de conceptcijfers 2019

11-03-2021
3

Uitdraai balanstotaal 2020 sluit niet aan op de conceptcijfers 2019. De
verklaring is dat de balans uit de definitieve cijfers 2019 niet is ingevoerd als
beginbalans voor 2020. Er is geen nader onderzoek nodig naar eventuele
onregelmatigheden.

16-09-2021
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
4
Toelichting
4 personeelsleden

Boedelsaldo

26-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 21.350,00

26-08-2020
1

Toelichting
€ 21.350 kasgeld

€ 324.119,88

09-12-2020
2

Toelichting
opbrengst van de veiling van de inventaris en voorraden is op de
boedelrekening ontvangen. De curator zal zo spoedig mogelijk de gelden die
de pandhouder toekomen afdragen.

€ 155.154,15

09-06-2021
4

€ 133.834,06

16-09-2021
5

Toelichting
het boedelsaldo is verminderd door betaling van preferente boedelcrediteuren,
salaris curator en negatieve rente. Voorts heeft de laatste debiteur betaald.

€ 135.152,00

23-12-2021
6

€ 131.519,96

17-03-2022
7

€ 129.417,11

17-06-2022
8

€ 143.386,09

19-09-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-11-2020

26-08-2020
1

t/m
24-8-2020
van
25-8-2020

09-12-2020
2

t/m
6-12-2020
van
11-4-2021

11-03-2021
3

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

09-06-2021
4

t/m
8-6-2021
van
9-6-2021

16-09-2021
5

t/m
14-9-2021
van
15-9-2021

23-12-2021
6

t/m
19-12-2021
van
20-12-2021

17-03-2022
7

t/m
14-3-2022
van
15-3-2022

17-06-2022
8

t/m
14-6-2022
van
15-6-2022
t/m
13-9-2022

Bestede uren

19-09-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

139 uur 36 min

2

94 uur 24 min

3

23 uur 12 min

4

8 uur 54 min

5

7 uur 18 min

6

13 uur 24 min

7

20 uur 48 min

8

3 uur 18 min

9

18 uur 18 min

totaal

329 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Nijland & Leussink Beheer B.V. is enig aandeelhouder van NL Car Group B.V.
Voornoemde vennootschap is op 22 juli 2020 eveneens in staat van
faillissement verklaard. De enig aandeelhouder van Nijland & Leussink Beheer
B.V. is Jos Nijland Beheer B.V.. Ook deze laatste vennootschap is op 22 juli
2020 in staat van faillissement verklaard. De heer J.G.M. Nijland is enig
aandeelhouder van Jos Nijland Beheer B.V.

26-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
niet bekend

26-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen zijn voldaan tot en met het einde van het jaar.

26-08-2020
1

Er heeft een restitutie van € 6.077,93 plaatsgevonden w elke op 22 oktober
2020 op de boedelrekening is ontvangen.

09-12-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Het pand aan de Staalsteden 34 te Enschede w ordt gehuurd. Met
toestemming van de rechter-commissaris van 30 juli 2020 is de
huurovereenkomst opgezegd.

26-08-2020
1

Alle huurovereenkomsten met betrekking tot de panden in Hengelo zijn al in
2014 opgezegd. De per ft datum lopende huurovereenkomst is opgezegd per
30 juli 2020 met toestemming van de rechter-commissaris.

09-06-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming is in 2019 verhuisd van Hengelo naar Enschede. In Hengelo
had failliet vier panden en w ilde verhuizen om verder te kunnen groeien.

26-08-2020
1

Voorts heeft de bank laten w eten dat de onderneming begin 2019 te zw aar
gefinancierd w as en moest een groot deel van de financiering afgelost w orden.
Ook heeft de bestuurder in 2018 nog een compagnon uitgekocht.
Alle voornoemde redenen
Er hebben tw ee verhuizingen plaatsgevonden. Er w aren vier verschillende
locaties in Hengelo en er is voor gekozen om in Enschede verder te gaan met
het idee om verder te groeien. Dit heeft reeds in 2014 plaatsgevonden. In
eerste instantie is intrek genomen in het pand aan de Euregiow eg 235 te
Enschede. Er is ook (te) veel geld in het pand geïnvesteerd. In 2017 moest
(naar eigen zeggen) de bestuurder nog 300.000 euro afschrijven in verband
met het dieselschandaal. Hij had op dat moment 400 gebruikte dieselauto's
staan. Ook de jaren daarna viel de omzet tegen. In 2019 is daarop besloten
om de administratie te centraliseren en te verhuizen naar de Staalsteden 34 te
Enschede. Daar kon de huur w orden gedeeld met Axero, die ook de
boekhouding verzorgt.

09-06-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

26-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-7-2020

4

Met toestemming van de rechter-commissaris

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
De bestuurder heeft in de periode maart tm mei 2020 een beroep gedaan op
de NOW -regeling. Failliet dient thans de definitieve cijfers door te geven
w aarbij een derdenverklaring dient te w orden afgegeven. De curator is druk
doende een derdenverklaring te verkrijgen.

23-12-2021
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nv.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het pand aan de Staalsteden 34 te Enschede w ordt gehuurd. De
huurovereenkomst is opgezegd.

26-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

26-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 13.083,73

€ 1.308,37

totaal

€ 13.083,73

€ 1.308,37

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op 3 augustus 2020 is de bedrijfsinventaris getaxeerd.

26-08-2020
1

De bedrijfsinventaris is door BVA Auctions geveild. De afrekening is inmiddels
ontvangen en de totale opbrengst is door BVA op de boedelrekening gestort.
Aangezien er een bodemvoorrecht van de fiscus geldt zal pas op een later
tijdstip duidelijk w orden of er nog een afdracht aan de pandhouder dient
plaats te vinden.

09-12-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Is van toepassing. De hoogte van de vordering van de fiscus is echter nog niet
bekend.

26-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er zijn kijkdagen georganiseerd voor geïnteresseerden. De interesse w as
goed, maar w einig biedingen.

26-08-2020
1

De biedingen w aren zodanig dat is besloten de activa alsnog te laten veilen
door BVA Auctions. Deze veiling heeft inmiddels plaatsgevonden. De afrekening
is inmiddels ontvangen en de totale opbrengst is door BVA op de
boedelrekening gestort. Er zal op korte termijn een een afrekening met de
pandhouder plaatsvinden.

09-12-2020
2

de afrekening met de pandhouder heeft inmiddels plaatsgevonden

11-03-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.500,00

€ 0,00

Voorraad autos

€ 167.963,22

€ 16.818,05

totaal

€ 169.463,22

€ 16.818,05

Voertuig met diefstalsignalering

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op 3 augustus 2020 is de voorraad auto's getaxeerd.

26-08-2020
1

De opbrengst van de voorraad is inclusief BPM en BTW . Deze gelden zullen
(indien mogelijk) aan de Belastingdienst w orden afgedragen.

09-12-2020
2

Er is één voertuig onverkocht gebleven in verband met een diefstalsignalering.
Er w ordt alsnog getracht om deze signalering eraf te krijgen om het voertuig
alsnog te kunnen verkopen. In onderzoek.

09-06-2021
4

De pandhouder heeft laten w eten het pandrecht op het voertuig met
diefstalsignalering vrij te geven. Na een nieuw e taxatie van het voertuig
(rekening houdend met de diefstalsignalering en de huidige staat van het
voertuig) is deze alsnog - met toestemming van de rechter-commissaris verkocht.

23-12-2021
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er zijn kijkdagen georganiseerd voor geïnteresseerden. Bezig met verkoop.
Onderdeel van de voorraad is mogelijk een partij auto's van tw ee leveranciers
die stellen in consignatie te hebben geleverd. In onderzoek.

26-08-2020
1

De partij auto's van tw ee leveranciers die stellen de auto's in consignatie te
hebben geleverd hebben een kort geding aangespannen tegen de curator. Er
heeft ook een faillissementsverhoor omtrent vorenstaande plaatsgevonden.
Partijen zijn uiteindelijk tot een overeenkomst ter finale kw ijting gekomen.
Beide partijen hebben een boedelbijdrage aan de boedel betaald w elke op 15
september, 17 september en 9 november 2020 op de boedelrekening zijn
ontvangen.

09-12-2020
2

Voor de overige auto's geldt dat de biedingen zodanig w aren dat is besloten
de auto's alsnog te laten veilen door BVA Auctions. De veiling heeft inmiddels
plaatsgevonden en de curator heeft de afrekening van BVA Auctions
ontvangen. De totale opbrengst is door BVA op de boedelrekening gestort. Er
zal op korte termijn een afrekening met de pandhouder plaatsvinden.
Er heeft een afrekening met de pandhouder plaatsgevonden

16-09-2021
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geldlening Helga Automotive
Geldlening Helga Automotive
aandelen N&L GmbH
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
goodw ill en handelsnaam/ w ebsite, voorw aardelijke bieding ontvangen.

26-08-2020
1

de kopers van de goodw ill en handelsnaam/ w ebsite en w elke een deel van de
activiteiten w ilden overnemen, hebben de financiering niet rondgekregen. Er
heeft derhalve geen verkoop plaatsgevonden. Er hebben zich voorts geen
andere geïnteresseerden gemeld.

09-12-2020
2

NL Car Group B.V. houdt alle aandelen in de Duitse onderneming N & L GmbH.
Er w ordt thans gekeken of de GMBH geliquideerd kan w orden of dat het
faillissement moet w orden aangevraagd.

09-06-2021
4

NL Car Group B.V. houdt alle aandelen in de Duitse onderneming N & L GmbH.
Er w ordt thans gekeken of de GMBH geliquideerd kan w orden of dat het
faillissement moet w orden aangevraagd.

23-12-2021
6

Lening (2017) aan Helga Automotive B.V. ad € 25.000,Lening (2017) aan Helga Automotive B.V. ad € 10.000,Beide leningen zijn opeisbaar in 2027
NL Car Group B.V. houdt alle aandelen in de Duitse onderneming N & L GmbH.
Er w ordt gekeken of de GMBH geliquideerd kan w orden of dat het faillissement
moet w orden aangevraagd.

17-03-2022
7

Inmiddels heeft een crediteur van N&L GmbH het faillissement aangevraagd in
Duitsland.
Lening (2017) aan Helga Automotive B.V. ad € 25.000,Lening (2017) aan Helga Automotive B.V. ad € 10.000,Beide leningen zijn opeisbaar in 2027. De curator is in overleg met Helga
omtrent de vorenstaande leningen.
Op 8 maart 2022 is N&L GmbH (in Duitsland) in staat van faillissement
verklaard en is mr. Sontopski aangesteld aan curator.

17-06-2022
8

De discussie over de inning van de vordering op Helga is actueel.
Lening (2017) aan Helga Automotive B.V. ad € 25.000,Lening (2017) aan Helga Automotive B.V. ad € 10.000,-

19-09-2022
9

Beide leningen zijn opeisbaar in 2027. De curator heeft de leningen met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van €
14.000,-. Voornoemd bedrag is op 9 september 2022 op de boedelrekening
ontvangen. Er dient nog een afdracht aan de pandhouder plaats te vinden.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afdracht pandhouder dient nog plaats te vinden. Daarna kan over w orden
gegaan tot afw ikkeling van het faillissement.

19-09-2022
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 392.047,00

€ 2.662,00

€ 266,20

totaal

€ 392.047,00

€ 2.662,00

€ 266,20

Toelichting debiteuren
Openstaand bedrag volgens de aangifte faillietverklaring. De Belastingdienst is
eveneens opgenomen op de debiteurenlijst. Zij mogen verrekenen met een
eventuele vordering op failliet. De hoogte is nog niet bekend.
De debiteuren zijn inmiddels in overleg met de pandhouder aangeschreven
door de curator.

26-08-2020
1

Tw ee debiteuren hebben betaald.

09-12-2020
2

Enkele debiteuren staan onterecht op de lijst doordat zij in de tussentijd al
hebben betaald danw el dat zij hebben toegezegd de auto op te halen en te
betalen maar dit nog niet hebben gedaan in verband met corona. Deze auto's
zijn w eer opgenomen in de voorraad van failliet en zijn inmiddels door middel
van de veiling alsnog verkocht.
Verder is er een vordering op N&L GmbH van € 229.580,-. Het betreft een
intercompany debiteur. De vordering is oninbaar.
De debiteurenlijst is thans in onderzoek.
De afrekening met de pandhouder met de tot nu toe geïnde debiteuren heeft
plaatsgevonden. Voorts heeft de pandhouder aangegeven de nog
openstaande debiteuren niet te w illen overnemen en het pandrecht op deze
debiteuren vrij te geven.

09-06-2021
4

De curator onderzoekt of verdere inning zich nog loont.
Er w as nog overleg met 1 debiteur. De betaling is op 15 september 2021 op de
boedelrekening ontvangen. Verdere debiteureninning is gestaakt.

16-09-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
innen debiteuren

26-08-2020
1

w erkzaamheden zijn afgerond.

16-09-2021
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.578.556,11

26-08-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Totale schuld aan de ING bank. Het betreft een concern krediet met failliet,
Nijland & Leussink Beheer B.V. (failliet 22 juli 2020) Jos Nijland Beheer B.V.
(failliet 22 juli 2020) en 0900 Taxatie B.V.

5.2 Leasecontracten
Er is een lease-contract met Munsterhuis voor een lease-auto
overeengekomen. Het betrof operational lease. De auto is inmiddels
geretourneerd.

26-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Failliet heeft de navolgende zekerheidsrechten aan ING verstrekt tot meerdere
zekerheid van betaling van de vordering:

26-08-2020
1

pandrecht op de bedrijfsactiva
pandrecht op vorderingen van failliet op derden
hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van Compte Joint Mede
aansprakelijkheid overeenkomst tussen gefailleerden (failliet, Nijland &
Leussink Beheer B.V. en Jos Nijland Beheer B.V.), 0900 Taxatie B.V. en
ING

5.4 Separatistenpositie
ING is separatist in dit faillissement

26-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
C24 is eigenaar van het camerasysteem w elke is opgehangen ter beveiliging
van de bedrijfsmiddelen. In verband met de afkoelingsperiode w elke van
toepassing is tot en met 15 september 2020 zal na afloop van de
afkoelingsperiode het camerasysteem w eer kunnen w orden opgehaald.

26-08-2020
1

Het camerasysteem is opgehaald. De w erkzaamheden zijn hiermee afgerond.

09-12-2020
2

5.6 Retentierechten
nog niet bekend. In onderzoek

26-08-2020
1

Is niet van gebleken.

09-12-2020
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
nog niet bekend. In onderzoek

26-08-2020
1

Is niet van gebleken.

09-12-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

26-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

26-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

26-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

26-08-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

6.6 Opbrengst

26-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

26-08-2020
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

26-08-2020
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

26-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
w ordt aan voldaan

26-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
de jaarrekening over 2018 is tijdig gedeponeerd op 18 juli 2019

26-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
er is een samenstellingsverklaring (in concept) afgegeven op 25 juni 2020 ten
aanzien van de jaarrekening 2019.

26-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
n.v.t. de vennootschap is langer dan vijf jaren geleden opgericht

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-08-2020
1

in onderzoek

Nee

09-06-2021
4

Toelichting
is niet van gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-08-2020
1

Toelichting
in onderzoek

Nee

09-06-2021
4

Toelichting
is niet van gebleken

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 45,38

26-08-2020
1

Toelichting
€ 45,38 vordering Claimsagent

€ 84,70

09-12-2020
2

Toelichting
€ 84,70 vordering Claimsagent

€ 24.568,88
Toelichting

11-03-2021
3

€
€
€
€

114,95 vordering Claimsagent
3.812,51 UW V opzegtermijn (art 66 lid 3 W W )
19.945,10 UW V loonverplichting vanaf datum ft (art 3:288 sub e BW )
696,32 UW V pensioenpremies vanaf datum ft

€ 27.781,63

16-09-2021
5

Toelichting
€
€
€
€
€

127,05 vordering Claimsagent
3.812,51 UW V opzegtermijn (art 66 lid 3 W W )
19.945,10 UW V loonverplichting vanaf datum ft (art 3:288 sub e BW )
696,32 UW V pensioenpremies vanaf datum ft
3.200,65 huurvordering

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

26-08-2020
1

nog niet bekend

€ 40.218,00

09-12-2020
2

€ 92.708,00

11-03-2021
3

€ 95.465,00

16-09-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-08-2020
1

nog niet bekend

€ 10.571,09
Toelichting
€ 1.695,22 UW V art 66 lid 3 W W
€ 8.875,87 UW V art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren

11-03-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 316.913,89

26-08-2020
1

Toelichting
Vordering exclusief de vordering van de pandhouder (zie Bank/Zekerheden)

€ 0,00

09-12-2020
2

Toelichting
Bedrag van € 316.913,89 is foutief. Dit betrof de hoogte van de openstaande
concurrente crediteuren. Dit is in de verkeerde rubriek ingevuld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

26-08-2020
1

24

09-12-2020
2

28

11-03-2021
3

30

16-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 522.293,22

09-12-2020
2

Toelichting
Vordering exclusief de vordering van de pandhouder (zie Bank/Zekerheden)

€ 983.940,54

11-03-2021
3

€ 1.040.999,09

16-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

09-12-2020
2

9.2 Aard procedures
n.v.t.

09-12-2020
2

9.3 Stand procedures
n.v.t.

09-12-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

09-12-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
inventariseren crediteuren
innen debiteuren
verkopen inventaris en voorraden
opleveren pand
onderzoeken eigendomsvoorbehoud
onderzoek administratie
onderzoeken onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen

inventariseren crediteuren
innen debiteuren
opmaken afrekening pandhouder ivm opbrengst inventaris en voorraad
veiling
onderzoek administratie
onderzoeken onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen

inventariseren crediteuren
onderzoek auto met diefstalsignalering
onderzoek inning debiteuren
onderzoek N & L GmbH

26-08-2020
1

09-12-2020
2

09-06-2021
4

16-09-2021
inventariseren crediteuren

onderzoek auto met diefstalsignalering
onderzoek N & L GmbH

inventariseren crediteuren
indienen definitieve berekening NOW regeling met derdenverklaring
onderzoek N & L GmbH
innen geldlening Helga Automotive B.V.

inventariseren crediteuren
afw achten uitkomst definitieve berekening NOW regeling met
derdenverklaring
onderzoek N & L GmbH
innen geldlening Helga Automotive B.V.

afw achten uitkomst definitieve berekening NOW regeling met
derdenverklaring
innen geldlening Helga Automotive B.V.
Afdracht pandhouder, daarna afw ikkelen faillissement.
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23-12-2021
6

17-03-2022
7

17-06-2022
8

19-09-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

26-08-2020
1

drie maanden

19-09-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
19-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

19-09-2022
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