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Algemene gegevens
Naam onderneming
Automobielbedrijf W urth & Verschoor B.V.

10-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Automobielbedrijf W urth & Verschoor B.V., statutair
gevestigd te Schiedam, kantoorhoudende te (3125 BK) Schiedam aan de 'sGravelandsew eg 262.

10-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een autogarage in Schiedam. In het verleden lag de
focus op de merken Fiat en Alfa Romeo, maar in de achterliggende jaren is een
algemeen garagebedrijf gevoerd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 194.844,00

€ -33.133,00

2017

€ 233.044,00

€ -12.811,00

2015

€ 244.928,00

€ -24.547,00

€ 83.745,00

2016

€ 266.274,00

€ -8.627,00

€ 82.032,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

10-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
1) De financiële gegevens van 2015 en 2016 zijn ontleend aan de betreffende
jaarrekening. De financiële gegevens van 2017 en 2018 zijn ontleend aan de
kolommenbalans aan de hand van de ingeboekte en door de bestuurder
aangeleverde administratie.

10-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

10-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 65,90

10-12-2018
1

€ 18.595,35

07-03-2019
2

€ 3.331,73

06-06-2019
3

€ 5.756,73

03-12-2019
5

€ 11.581,73

03-03-2020
6

€ 10.481,18

03-06-2020
7

Toelichting
In de afgelopen periode zijn enkele boedelkosten afgerekend die eerder door
het kantoor van de curator w aren voorgeschoten.
€ 10.481,18

23-11-2020
9

€ 10.481,18

19-02-2021
10

Verslagperiode
van
13-11-2018

10-12-2018
1

t/m
9-12-2018
van
10-12-2018

07-03-2019
2

t/m
7-3-2019
van

06-06-2019

8-3-2019

3

t/m
6-6-2019
van
7-6-2019

05-09-2019
4

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

03-12-2019
5

t/m
1-12-2019
van
2-12-2019

03-03-2020
6

t/m
3-3-2020
van
4-3-2020

03-06-2020
7

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

27-08-2020
8

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

23-11-2020
9

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020
t/m
19-2-2021

Bestede uren

19-02-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 53 min

2

58 uur 5 min

3

9 uur 57 min

4

1 uur 41 min

5

1 uur 21 min

6

11 uur 55 min

7

3 uur 6 min

8

2 uur 39 min

9

3 uur 33 min

10

1 uur 18 min

totaal

135 uur 28 min

Toelichting bestede uren
1) Totaal aantal bestede uren: 41,89 = 41 uur, 53 minuten

10-12-2018
1

2) Totaal aantal bestede uren: 99,97 = 99 uur, 58 minuten

07-03-2019
2

3) Totaal aantal bestede uren: 110,22 = 110 uur, 13 minuten

06-06-2019
3

6) Totaal aantal bestede uren: 125,16 = 125 uur, 10 minuten

03-03-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w ordt gevoerd door de heer W .F. Akveld en de heer D.E. van
Teffelen. Zij zijn beiden bestuurder en houden ieder vijftig procent van de
aandelen in het kapitaal van gefailleerde.

10-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
1) De curator is niet bekend gew orden met lopende procedures.

10-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
1) Dit is in onderzoek. Voor zover verzekeringen aanw ezig zijn zullen deze
w orden opgezegd.

10-12-2018
1

Dit onderdeel is afgerond.

03-03-2020
6

1.4 Huur
1) De vennootschap huurt het bedrijfspand aan de 's Gravelandsew eg 262 te
Schiedam. De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd.

10-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
1) Volgens de bestuurder, de heer D.E. van Teffelen, is het faillissement
veroorzaakt door het teruglopend w erkaanbod, w aardoor de
personeelskosten ten opzichte van de omzet te hoog w aren. Tevens is de
mede-aandeelhouder met zijn V.O.F. en privé failliet gegaan. Dit heeft volgens
de bestuurder mede bijgedragen aan het faillissement van de vennootschap.
De curator zal dit onderzoeken.

10-12-2018
1

2) Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is grotendeels
afgerond. De bevindingen zijn schriftelijk aan de bestuurders kenbaar
gemaakt. De curator is in afw achting van hun reactie en zal daarover overleg
voeren.

07-03-2019
2

3) Zie hiervoor bij punt 7.5.

06-06-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

10-12-2018
1

Toelichting
In de onderneming w as naar de bestuurder één medew erker w erkzaam. De
curator de arbeidsovereenkomst beëindigd en het UW V daarvan in kennis
gesteld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-12-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-11-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
1) Voor dit onderdeel zijn geen verdere w erkzaamheden meer te verw achten.

10-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
1) N.v.t.

10-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
1) N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Vervoermiddelen

Boedelbijdrage

€ 545,71

Inventaris

€ 19.226,95

totaal

€ 19.772,66

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1) In het bedrijf zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen in de w erkplaats en
op kantoor. De curator heeft een informatiememorandum verspreid en naar
aanleiding van de daarop ontvangen biedingen besloten om de goederen te
laten veilen op een internetveiling. De rechter-commissaris heeft hiervoor
inmiddels toestemming verleend.

10-12-2018
1

2) De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator via een
internetveiling verkocht. Tevens is een auto die in beslag w as genomen door
de belastingdienst via de internetveiling verkocht. Na aftrek van € 1.977,27
aan commissiekosten is een bedrag van € 17.795,39 op de boedelrekening
ontvangen.

07-03-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1) Er zijn fiscale vorderingen w aarvoor het bodemrecht van toepassing zou
kunnen zijn.

10-12-2018
1

2) Op de verkoopopbrengst van de inventaris is het bodemrecht van
toepassing.

07-03-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1) Verkoop van de aangetroffen activa.

10-12-2018
1

2) De bedrijfsmiddelen zijn verkocht en de veilingopbrengst is ontvangen. De
w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn hiermee afgerond.

07-03-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 608,63

totaal

€ 608,63

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1) In het bedrijf is een beperkte voorraad aangetroffen. Deze zal eveneens
met toestemming van de rechter-commissaris w orden geveild.

10-12-2018
1

2) De beperkt aanw ezige voorraad is geveild en verkocht voor een bedrag van
€ 608,63. Na aftrek van € 60,86 aan commissiekosten is het bedrag van €
547,77 op de boedelrekening ontvangen.

07-03-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1) Verkoop van de voorraad.

10-12-2018
1

2) De voorraad is verkocht. De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn hiermee
afgerond.

07-03-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Stallingsgeld banden

€ 60,00

Kasgeld

€ 65,90

Schikking bestuurder
Saldo ABN AMRO bankrekening

€ 10.000,00
€ 5,29

Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud auto
totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 121,00
€ 10.131,19

€ 121,00

Toelichting andere activa
1) Dit betreft het aangetroffen kasgeld op faillissementsdatum.

10-12-2018
1

2) Het positief saldo van de ABN AMRO bankrekening per faillissementsdatum is
door de bank overgemaakt naar de boedelrekening. Daarnaast is een
boedelbijdrage ontvangen voor de afw ikkeling van een eigendomsvoorbehoud
en een bedrag aan stallingsgeld voor door gefailleerde opgeslagen banden.

07-03-2019
2

Uit de administratie van gefailleerde is voorts gebleken dat op beide
bestuurders rekening-courantvorderingen bestaan. De curator heeft de
bestuurders schriftelijk verzocht deze vordering aan de boedel te voldoen.
Beide bestuurders hebben schriftelijk gereageerd. Eén van de bestuurder is
privé in staat van faillissement verklaard. De vordering is ter verificatie
ingediend. Met de andere bestuurder w ordt overleg gevoerd.
De curator heeft het overleg met één bestuurder afgerond en met goedkeuring
van de rechter-commissaris een regeling getroffen. Zie hiervoor verder bij punt
7.5.
Ten aanzien van de andere bestuurder w orden de ontw ikkelingen in diens
privé faillissement afgew acht.

06-06-2019
3

4)
De bestuurder komt de met hem getroffen betalingsregeling zo goed mogelijk
na.

05-09-2019
4

Idem.

03-12-2019
5

6) De regeling met de bestuurder is nagekomen. De boedel heeft een bedrag
van € 10.000,- ontvangen. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

03-03-2020
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
1) De curator zal onderzoeken of er andere activa zijn.

10-12-2018
1

2) Geen verdere w erkzaamheden voorzien.

07-03-2019
2

3) - afw ikkeling schikking met ene bestuurder;
- afw achten ontw ikkelingen in privé faillissement andere bestuurder.

06-06-2019
3

4)
Idem.

05-09-2019
4

Er w ordt gecontroleerd op een regelmatige afdracht.

03-12-2019
5

Dit onderdeel is afgerond.

03-03-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 9.097,08

totaal

€ 9.097,08

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1) Volgens de openstaande postenlijst debiteuren bedragen de vorderingen
op debiteuren € 9.097,08. De curator doet onderzoek naar de mogelijkheden
voor incasso.

10-12-2018
1

2) De vorderingen zijn niet inbaar gebleken; één debiteur is failliet en de ander
heeft een hogere tegenvordering omdat een reparatie niet is voltooid.

07-03-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1) Incasso vorderingen

10-12-2018
1

2) De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

07-03-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 14.191,09

10-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
1) Dit betreft een vordering van de ING Bank.

5.2 Leasecontracten
1) In onderzoek.

10-12-2018
1

Van lease-overeenkomsten is de curator niet gebleken.

07-03-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
1) In onderzoek.

10-12-2018
1

Hiervan is de curator niet gebleken.

07-03-2019
2

5.4 Separatistenpositie
1) In onderzoek.

10-12-2018
1

N.v.t.

07-03-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1) Diverse crediteuren hebben zich gemeld met eigendomsvoorbehoud. De
curator heeft de afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud onderhanden.

10-12-2018
1

Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld. Dit onderdeel is hiermee
afgerond.

07-03-2019
2

5.6 Retentierechten
1) In onderzoek.

10-12-2018
1

N.v.t.

07-03-2019
2

5.7 Reclamerechten
1) In onderzoek.

10-12-2018
1

N.v.t.

07-03-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 121,00
Toelichting
2) Voor het ophalen van een auto i.v.m. eigendomsvoorbehoud is een
boedelbijdrage ontvangen. Deze bijdrage is tevens verantw oord onder punt
3.9 "Overige activa".

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-03-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1) Verdere inventarisatie diverse rechten.

10-12-2018
1

Geen nadere w erkzaamheden voorzien.

07-03-2019
2

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

10-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

10-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

10-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

10-12-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

10-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

10-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid

10-12-2018
1

7.1 Boekhoudplicht
1) In onderzoek.

10-12-2018
1

2) De curator heeft het onderzoek grotendeels afgerond. De bevindingen zijn
schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurders. De curator is in afw achting
van hun reactie.

07-03-2019
2

3) Naar het oordeel van de curator is voldaan aan de boekhoudplicht.

06-06-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
1) De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het jaar 2016. Deze is te laat
gedeponeerd evenals de jaarrekening voor de jaren 2013 t/m 2015.

10-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1) N.v.t.

10-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1) Een eventuele vordering zou zijn verjaard. Hiernaar vindt geen onderzoek
meer plaats.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1) In onderzoek. Op grond van de w et (art. 2:248 BW ) staat vast dat sprake is
van kennelijk onbehoorlijk bestuur omdat niet aan de deponeringsplicht w erd
voldaan. De curator zal bezien tot w elke consequenties dit moet leiden en
hierover in overleg treden.

Toelichting
2) Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is door de curator grotendeels
afgerond. De bevindingen zijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan de
bestuurders. De curator is in afw achting van hun reactie.
Ja

10-12-2018
1

07-03-2019
2

06-06-2019
3

Toelichting
De curator heeft van beide bestuurders een schriftelijke reactie ontvangen
naar aanleiding van zijn bevindingen. Beide bestuurders w ijzen op andere
oorzaken voor het faillissement en betw isten het standpunt van de curator.
Met goedkeuring van de rechter-commissaris is een minnelijke regeling
getroffen over zow el de gebleken rekening-courant vordering op de
bestuurder als de mogelijke aansprakelijkheid voor het faillissementstekort. In
totaal w ordt een bedrag van € 10.000,- betaald in termijnen. De laatste
betaling zal in mei 2020 w orden ontvangen.
Met de andere bestuurder heeft geen overleg plaatsgevonden over een
minnelijke regeling omdat hij in staat van faillissement is verklaard. De curator
w acht de ontw ikkelingen in dat faillissement af en heeft zijn vordering ter
verificatie ingediend.
Ja

03-03-2020
6

Toelichting
6) De regeling is met de ene bestuurder is afgew ikkeld.
De andere bestuurder die in staat van faillissement is verklaard is van plan een
crediteurenakkoord aan te bieden. De curator w acht af in hoeverre uit het
akkoord een betaling te verw achten valt die in verhouding staat tot de kosten
van het langer open houden van onderhavig faillissement. Volgens de curator
in dat betreffende faillissement w ordt serieus w erk gemaakt van een akkoord.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
1) In onderzoek.

Toelichting
2) Het onderzoek naar paulianeus handelen is door de curator grotendeels
afgerond. Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-12-2018
1

07-03-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
2) Het onderzoek naar rechtmatigheid is grotendeels afgerond. De bevindingen
zijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurders. De curator is in
afw achting van hun reactie.

07-03-2019
2

Inmiddels is een regeling getroffen en moet w orden toegezien op nakoming
daarvan. De regeling loopt tot mei 2020.

06-06-2019
3

De regeling is geheel nagekomen.

03-03-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1) Onderzoek naar boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen.

10-12-2018
1

2) Overleg met bestuurders inzake de bevindingen van het
rechtmatigheidsonderzoek.

07-03-2019
2

3) De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

06-06-2019
3

Overleg met de curator in het faillissement van de tw eede bestuurder en
bezien of enige uitkering te verw achten is.

03-03-2020
6

De tw eede bestuurder heeft een advocaat in ingeschakeld om een
crediteurenakkoord aan te bieden in zijn faillissement. De curator heeft
nogmaals de vordering aangemeld en w acht het aangeboden
crediteurenakkoord af.

03-06-2020
7

Ondanks aandringen van de curator is van de advocaat die het
crediteurenakkoord begeleid nog geen ander bericht ontvangen dan dat eerst
bezw aarprocedures bij de belastingdienst dienen te w orden afgew acht
alvorens een crediteurenakkoord aangeboden kan w orden.

27-08-2020
8

De curator w acht de ontw ikkelingen af.
Inmiddels is het crediteurenakkoord in het faillissement van de andere
bestuurder aangeboden. De curator heeft het aanbod aanvaard en is nu in
afw achting van het slagen van het akkoord en de afw ikkeling daarvan. De
curator heeft goede hoop dat punt op korte termijn afgew ikkeld kan w orden,
maar blijft daarbij afhankelijk van de afw ikkeling van het crediteurenakkoord.

23-11-2020
9

De verificatievergadering in het faillissement van de bestuurder heeft op 8
februari 2021 plaatsgevonden. Het w achten is nu op de afw ikkeling van dat
faillissement.

19-02-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 1.089,00

10-12-2018
1

Toelichting
1) Taxatiekosten m.b.t. de te verkopen activa.
€ 9.322,37

27-08-2020
8

Toelichting
- De taxatiekosten w erden inmiddels voldaan.
- Door het UW V is een drietal boedelvorderingen aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.846,00

10-12-2018
1

€ 28.516,33

07-03-2019
2

€ 34.591,00

06-06-2019
3

Toelichting
Deze vordering is inclusief de opgelegde aanslag conform art. 29, lid 7 W et OB.
€ 37.246,00

03-03-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.095,68

27-08-2020
8

Toelichting
Het UW V heeft een hoog preferente vordering van € 501,40 en een laag
preferente vordering van € 2.549,28

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

10-12-2018
1

11

07-03-2019
2

12

06-06-2019
3

14

05-09-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 71.230,21

10-12-2018
1

€ 71.635,48

07-03-2019
2

€ 77.159,13

06-06-2019
3

€ 78.239,84

05-09-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1) Nog niet bekend.

10-12-2018
1

Gezien de hoogte van de fiscale vorderingen is geen uitkering aan de
concurrente schuldeisers te verw achten.

03-03-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1) Verdere inventarisatie van de crediteurenpositie.

10-12-2018
1

4)
Er doen zich nauw elijks nog mutaties voor.

05-09-2019
4

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

10-12-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

10-12-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

10-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

10-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1)
- Verkoop aangetroffen bedrijfsmiddelen en voorraad;
- Inventarisatie overige activa;
- Incasso vorderingen op debiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteurenpositie.

10-12-2018
1

2)
- Overleg met bestuurder inzake rekening-courantvordering;
- Overleg met bestuurders inzake bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

07-03-2019
2

3)
- Afw ikkeling vaststellingsovereenkomst met de ene bestuurder;
- Monitoren ontw ikkelingen faillissement andere bestuurder.

06-06-2019
3

4)
Idem.

05-09-2019
4

Er is nu nog slechts een lopende kw estie en dat is de afw ikkeling van de
vordering die de boedel heeft op de (tw eede) bestuurder.

03-03-2020
6

De curator w acht de uitkomst van het aangekondigde crediteurenakkoord af.

03-06-2020
7

Idem.

27-08-2020
8

Idem.

23-11-2020
9

W achten op uitbetaling en afw ikkeling.

19-02-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1) Nog niet te overzien.

10-12-2018
1

4)
De termijn van afw ikkeling is enigszins verlengd nu de mogelijkheid tot
nakoming van de getroffen regeling gedurende enige tijd noodgedw ongen
ontbrak. De verw achting is dat de bestuurder vanaf september 2019 w eer aan
de verplichtingen voortvloeiend uit de regeling zal voldoen.

05-09-2019
4

De curator verw acht het faillissement medio 2020 te kunnen afw ikkelen.

03-12-2019
5

De eerder genoemde streefdatum w ordt niet gehaald nu de aanbieding van
het crediteurenakkoord door één van de bestuurders van de vennootschap
almaar vertraging oploopt.

27-08-2020
8

De curator heeft goede hoop dat het onderhavige faillissement in het eerste
kw artaal van 2021 kan w orden afgew ikkeld.

23-11-2020
9

De curator heeft nog steeds goede hoop op afw ikkeling op korte termijn.

19-02-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
19-5-2021

19-02-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
1) Zie bij Plan van aanpak.

10-12-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

