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Algemene gegevens
Naam onderneming
Verkeersinstituut Zw olle B.V.

20-01-2022
1

Gegevens onderneming
Verkeersinstituut Zw olle B.V. (onder andere) t.h.o.d.n. Autorijschool Blok-Huls,
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Zw olle en kantoorhoudende aan het adres Hoekerw eg 14, 8042
PH Zw olle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
05052447.

20-01-2022
1

Activiteiten onderneming
Rijschool voor alle rijbew ijzen.

20-01-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 472.704,00

€ -129.662,00

2019

€ 946.680,00

€ 42.847,00

€ 468.600,00

2018

€ 948.215,00

€ -82.526,00

€ 446.618,00

2017

€ 988.570,00

€ -36.249,00

€ 332.440,00

2020

€ 669.025,00

€ -49.623,00

€ 318.911,00

Toelichting financiële gegevens
Met uitzondering van 2019 is in alle jaren een verlies geleden. In 2021 is de
omzet ook 'ingestort', dat zich (mede) laat verklaren door het vertrek van
diverse instructeurs. De teruggelopen omzet in 2020 is (mede) te w ijten aan
het stilliggen van de onderneming als gevolg van de corona lockdow n.
Ook in de periode 2014-2016 zijn de resultaten negatief.

21-04-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

20-01-2022
1

Boedelsaldo
€ 44.013,50

20-01-2022
1

€ 39.781,44

21-04-2022
2

Verslagperiode
van
20-12-2021

20-01-2022
1

t/m
17-1-2022
van
18-1-2022

21-04-2022
2

t/m
19-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 12 min

2

14 uur 54 min

totaal

42 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatie
Verkoopproces
Behoud van activiteiten
Onderzoek oorzaken en achtergronden
Afronding koopprijs debiteuren
Onderzoek administratie

20-01-2022
1

21-04-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder Verkeersinstituut Zw olle B.V.: Punthorst
Beheer B.V.
Enig bestuurder en bestuurder van Punthorst Beheer B.V.: G. Huls

20-01-2022
1

1.2 Lopende procedures
geen

20-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
Alle bedrijfsverzekeringen en autoverzekeringen w aren tot en met 31
december 2021 voldaan. DE verzekeringen zijn beëindigd per 1 januari 2022,
gelijk met de overdracht van de onderneming.

20-01-2022
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst is daags na de faillietverklaring opgezegd door de
verhuurder. De huurovereenkomst is per 1 januari 2022 ook daadw erkelijk
beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

20-01-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De eerste bevindingen op dit onderw erp zijn aan de hand van de
mededelingen van de 'w aarnemer van de bestuurder' (zonder formele functie
of bevoegdheid) en de toelichting bij de faillissementsaanvraag. De bestuurder
zelf is al sinds eind 2020 met burn-outklachten uitgevallen. Het onderzoek zal
in de komende verslagperiode verder w orden uitgevoerd. Samengevat gaat
het om het navolgende:

20-01-2022
1

In het eerste corona-jaar heeft de onderneming lange tijd stil gelegen. In die
periode is ook het aantal instructeurs dat in dienst w as teruggelopen. In maart
2021 toen de rijlessen w eer w aren er voldoende cursisten, maar w as het
aantal instructeurs te laag om de lopende kosten te dragen, w aardoor een
positief resultaat niet mogelijk w as.
De onderneming had te maken met liquiditeitskrapte/-tekorten en kon
daardoor ook niet de noodzakelijke vernieuw ing van de automatisering
doorvoeren, onverw achte reparatiekosten voldoen en kreeg te maken met
noodzakelijke verhuiskosten.
Met het vertrek van nog 2 administratieve krachten, kw am ook de organisatie
van de w erkzaamheden onder druk te staan.
Alles bij elkaar leidde dat ertoe dat de lopende verplichtingen niet meer
voldaan konden. De uitgestelde belastingschuld w as inmiddels opgelopen tot €
80.000 en ook de NOW 1 en 2 moesten nog afgew ikkeld w orden, maar de
kosten daarvoor konden ook niet meer voldaan w orden.
Na het uitvallen van de bestuurder w as voorzien in w aarneming door een
ervaren ondernemer. Deze is echter nog voor hij kon beginnen overleden als
gevolg van corona. Noodgedw ongen is toen een 'w aarnemer' gezocht en
gevonden, die de onderneming nog kon begeleiden en w aar nodig
'noodverbanden aanleggen', maar gaf niet feitelijk leiding aan de
onderneming, die daardoor 'stuurloos' w erd. De problemen als gevolg van
corona en de opstart van de w erkzaamheden w aar het personeel nauw elijks
bereid w as aan mee te w erken, konden daardoor niet voldoende begeleid en
opgelost w orden.
In de periode voorafgaand aan de corona-crisis heeft de onderneming vanaf
2014 ook te maken gehad met problemen tussen de aandeelhouders, w at
zijn w eerslag heeft gehad op de onderneming en de persoon van de
bestuurder. De huidige aandeelhouder heeft 3 procedures tegen zijn
voormalige compagnon moeten voeren. Uiteindelijk heeft dat w el geleid tot
vaststelling van aansprakelijkheid van de voormalige compagnon, maar w as
de schade nog niet vastgesteld.

21-04-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

20-01-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

20-01-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-12-2021

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
20-01-2022
1

ontslagaanzegging
overleg UW V

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
beperkte kantoorinventaris

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

20-01-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De vordering van de belastingdienst is zodanig dat de gehele opbrengst onder
het bodemvoorrecht van de belastingdienst valt.

20-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
verkoop

20-01-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aard van de w erkzaamheden van failliet brengt met zich dat er geen
voorraden zijn. Onderhanden w erk is hierna verantw oord onder 'Andere
activa'.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse boekingen/restituties

€ 1.081,05

Afkoop huurkoopovereenkomsten

€ 6.050,00

Voertuigen

€ 12.500,00

Debiteuren

€ 19.712,35

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 4.840,00

€ 5.000,00
€ 44.343,40

€ 4.840,00

20-01-2022
1

Toelichting andere activa
Failliet had een aantal eigen voertuigen (auto's, vrachtw agens en
motorfietsen) en voor de meeste voertuigen w aren er
huurkoopovereenkomsten gesloten met de moedervennootschap. De
voertuigen zijn verpand aan de bank en de boedelbijdrage van € 4.000 te
vermeerderen met btw ziet ook op de opbrengst van de verpande debiteuren.
De openstaande bedragen van de huurkoop w as ongeveer gelijk aan de
w aarde van de voertuigen. De koper van de onderneming heeft ook de
huurkoopvoertuigen gekocht van de moedervennootschap. De
moedervennootschap heeft daarvoor een 'boedelbijdrage' betaald van € 5.000
te vermeerderen met btw . Dit w ordt verantw oord als 'afkoop
huurovereenkomsten'.
De koper neemt ook de verpande debiteuren over. De koopsom daarvoor is
40% voor de debiteuren tot 30 dagen oud en 30% voor de debiteuren 31-90
dagen oud. De afrekening daarvan moet nog plaatsvinden, maar de koopsom
zal tussen € 19.000 en € 20.000 bedragen.
In de goodw ill zit ook begrepen het leerlingenbestand. De leerlingen
vertegenw oordigen geen of zelfs een negatieve w aarde, omdat er al € 36.000
vooruit w as betaald. De goodw ill komt volledig de boedel toe.

20-01-2022
1

De afw ikkeling debiteuren heeft inmiddels plaatsgevonden.

21-04-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
verkoop

20-01-2022
1

afw ikkeling debiteuren

21-04-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

lesgelden
totaal

Toelichting debiteuren
zie hiervoor onder Onderdeel 3 'Ander activa'

20-01-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
verkoop

20-01-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 121.210,78

20-01-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
rekening-courantkrediet

5.2 Leasecontracten
Met de moedervennootschap w aren diverse huurkoopovereenkomsten
gesloten voor voertuigen. De restanttermijnen gezamenlijk w aren ca. €
168.000. De gezamenlijke w aarde van de voertuigen w as tussen € 160.000 en
€ 165.000. Om praktische redenen is ervoor gekozen om de voertuigen niet
individueel te taxeren en te beoordelen of de w aarde hoger w as dan de
restant huurkoop. Dit is mede ondervangen door de 'boedelbijdrage' van de
huurverkoper (zie hiervoor onderdeel 3 'Andere activa')

20-01-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN Amro Bank heeft pandrechten op vorderingen en roerende zaken van
failliet. De laatste verpanding is van 17 december 2021.
Daarnaast heeft de ABN Amro Bank 3 borgstellingen van ieder € 25.000.

20-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
De ABN Amro Bank kon als separatist optreden. In overleg met de ABN Amro
Bank zijn de verpande goederen onderhands verkocht. Zie onderdeel 3
hiervoor.

20-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg in verband met verkoop en boedelbijdrage

20-01-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf faillissementsdatum tot en met 31 december 2021 is de onderneming
voortgezet om een overname mogelijk te maken. De moedervennootschap
heeft zich garant gesteld voor de kosten.

20-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
De afw ikkeling van de boedelperiode moet nog plaatsvinden.

20-01-2022
1

Over de boedelperiode zijn nog inkomsten gekomen (voorlopige analyse) van
€ 16.230,07. Er is een opgave gedaan van de kosten die gemaakt zijn in die
periode. Hierover zijn nog onduidelijkheden.

21-04-2022
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
De onderneming is verkocht. Zie onderdeel 3 hiervoor.

20-01-2022
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg over lopende verplichtingen en garantstelling.

20-01-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
in onderzoek

20-01-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Met uitzondering van 2016 zijn alle jaarrekeningen tot en met 2019 tijdig
gedeponeerd. Deze te late deponering valt buiten de driejaarstermijn van
artikel 2:248 lid 6 BW .

20-01-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Failliet is niet controleplichtig.

20-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 1996. Indien de aandelen niet zijn volgestort,
dan is dat en niet meer te achterhalen en een eventuele vordering daaruit
bovendien verjaard.

20-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-01-2022
1

in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

20-01-2022
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 86.447,00

20-01-2022
1

Toelichting
De vordering van de belastingdienst is voor grootste gedeelte uitgestelde
betalingsverplichting in verband met de corona-regelingen.

€ 105.410,00

21-04-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

20-01-2022
1

12

21-04-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.011,00

20-01-2022
1

Toelichting
De crediteuren zijn aangeschreven. Op basis van de crediteurenlijst die bij de
aanvraag is gevoegd zal het aantal crediteuren nog toenemen.

€ 23.189,49

21-04-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
onbekend

20-01-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
de gebruikelijke

20-01-2022
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
verder inventarisatie
oorzakenonderzoek
administratieonderzoek
vervolg administratieonderzoek

20-01-2022
1

21-04-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
onbekend

20-01-2022
1

onbekend

21-04-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
20-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

21-04-2022
2

