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mr. M. Aukema
mr S. Visser

Algemene gegevens
Naam onderneming
Takel- en Bergingsbedrijf Quartel B.V.

07-08-2020
1

Gegevens onderneming
Kantoorhoudende aan de Van Heekstraat 35, 3125 BN SCHIEDAM, statutair
gevestigd te Rotterdam.
Handelsnamen: 112autoberging, De Autoberger, Auto Taxi, Auto Koerier, 112
Autoberging.

07-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een bergingsbedrijf met betrekking tot het verrichten van
takel- en bergingsw erkzaamheden van voertuigen, w aaronder het w egslepen
van auto's, alsmede het aan- en verkopen van voertuigen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

Balanstotaal
€ 638.950,00

2018

€ 630.263,00

€ -54.189,00

€ 206.691,00

2017

€ 501.103,00

€ -130.147,00

€ 115.483,00

2020

€ 459.546,85

€ -320.754,76

€ 2.677.267,28

Toelichting financiële gegevens

07-08-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Er heeft een w isseling van boekhoudkantoor plaatsgevonden. De cijfers over
2020 zijn voorlopig. Het resultaat bedroeg € 215.745,24 positief maar daarbij
w as nog geen loon en pensioen geboekt. Daarmee w as ca. € 505.000,00 en €
31.500,00 gemoeid.

07-08-2020
1

Van de voormalig boekhouder w erden jaarcijfers 2017 en 2018 verkregen. Ook
heeft hij de voorlopige jaarcijfers 2019 zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel overhandigd, maar die bieden vooralsnog onvoldoende houvast.

05-02-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

07-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 26.491,69

07-08-2020
1

€ 30.261,38

05-02-2021
3

€ 31.849,50

07-05-2021
4

€ 32.630,95

05-11-2021
6

€ 34.761,68

15-02-2022
7

€ 66.917,10

13-05-2022
8

€ 68.188,53

02-08-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-7-2020

07-08-2020
1

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

05-11-2020
2

t/m
4-11-2020
van
5-11-2020

05-02-2021
3

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

07-05-2021
4

t/m
4-5-2021
van
5-5-2021

06-08-2021
5

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021

05-11-2021
6

t/m
4-11-2021
van
5-11-2021

15-02-2022
7

t/m
14-2-2022
van
15-2-2022

13-05-2022
8

t/m
12-5-2022
van
13-5-2022
t/m
1-8-2022

Bestede uren

02-08-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

89 uur 51 min

2

57 uur 24 min

3

62 uur 52 min

4

35 uur 12 min

5

19 uur 30 min

6

20 uur 42 min

7

26 uur 48 min

8

19 uur 12 min

9

4 uur 18 min

totaal

335 uur 49 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder: Sea Eagle Group B.V., Posthoornstraat 17, 3011 W D ROTTERDAM.
Gevolmachtigde: Adriana Cornelia Johanna Olschew ski, geb. 25-04-1966.
Datum in functie: 24-09-2018
Gevolmachtigde: Teunis de Bruin, geb. 29-08-1967. Datum in functie: 02-062020

07-08-2020
1

Van Sea Eagle Group B.V. is sedert 24-11-2017 bestuurder en enig
aandeelhouder de heer Alexander Hardenberg, geb. 28-12-1969.
Alleen/zelfstandig bevoegd.

1.2 Lopende procedures
Er lopen voor zover curator bekend tw ee procedures opgestart door
w erknemers. Tw ee procedures lopen in hoger beroep. Het betreft ontslag op
staande voet. De w erknemers hebben beroep ingesteld tegen een voor hen
afw ijzend vonnis.
Een procedure die bij de kantonrechter liep is ingetrokken.

07-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen zijn opgezegd.

07-08-2020
1

1.4 Huur
De huur van het pand te Breda is beëindigd per 07-07-2020.
De huur van het pand te Schiedam is beëindigd per 15 juli 2020.

07-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bestuurder stelt dat een eigen aangifte onvermijdelijk w as na het intrekken
van vergunningen om op toegew ezen rayons takel- en
bergingsw erkzaamheden te verrichten. Volgens bestuurder w aren de
vooruitzichten voor curanda al heel slecht. Op 31 maart 2020 is er tussen
partijen een overname overeenkomst gesloten w aarbij de aandelen in curanda
voor € 1,-- zijn verkocht aan aan Sea Eagle Group B.V. en J.C. Holding B.V..
Levering heeft op 1 april 2020 plaatsgevonden.

07-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

07-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
23

07-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-7-2020

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

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

Verkoopopbrengst

gedateerde kantoorinventaris kantoor Schiedam

€ 1.210,00

gedateerde kantoorinventaris kantoor Breda

€ 1.210,00

totaal

€ 2.420,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

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
Beschrijving
rechtmatigheid

Verkoopopbrengst
€ 3.192,86

Vergoeding stallingskosten

€ 121,00

vordering op bestuurder betaling aan derden tbv
bestuurder

€ 232,00

Saldo banken

€ 28.341,51

pre-faill. deb.

€ 33.498,02

boedeldebiteuren
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

Boedelbijdrage

€ 2.552,01
€ 67.937,40

€ 0,00

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het grootste deel van de vorderingen op debiteuren w erd gecedeerd aan een
factormaatschappij w aarbij 90% w erd bevoorschot en uiteindelijk w erd
afgerekend indien de debiteur daadw erkelijk had betaald. Vooralsnog bestaat
de indruk dat er bij de failliete vennootschap geen sluitend systeem w as voor
het administreren van de uitgaande facturen. Er w erd kennelijk niet
geadministreerd w at er w as gecedeerd en w at daarop w as betaald.
Onduidelijk is bovendien op dit moment hoe de verdeling tussen gecedeerde
vorderingen en ongecedeerde vorderingen is.

07-08-2020
1

De factormaatschappij heeft curator bericht dat de vordering van de
factormaatschappij is voldaan. Onder de factormaatschappij bevindt zich nog €
33.000,==. Een financier, die pandrecht heeft bedongen, verzet zich tegen
overboeking van dat bedrag aan curator. Curator heeft gesteld dat niet sprake
is van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht.

05-11-2020
2

Onder de factormaatschappij bevindt zich inmiddels in totaal € 41.733,99.
Onder curator € 1.133,30 en op een bij de ABN Amro bank aangehouden
rekening € 1.630,73. Voorts heeft curator nog betaling w eten te verkrijgen ter
zake van het ophalen van w rakken van auto's ad € 2.552,01.

05-11-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met de factormaatschappij en met de huidige en vorige boekhouder
om duidelijkheid te verkrijgen.

07-08-2020
1

Curator is voornemens debiteuren in overleg met de advocaat van pandhouder
aan te schrijven. Recent is toegang tot het boekhoudsysteem verkregen.

05-11-2020
2

Curator heeft alle debiteuren aangeschreven. De actie heeft geleid tot een
betaling van € 1.133,30. Posities van debiteuren w orden nader onderzocht.
Curator en faillissementsmedew erker hebben overleg gehad met de
bestuurder en een administratief medew erkster over het
boekhoudprogramma. Curator en faillissementsmedew erker hebben overleg
gehad met een adviseur van curanda. De van de adviseur heel recent
ontvangen stukken w orden bestudeerd.

05-02-2021
3

Curator heeft van de factormaatschappij bericht ontvangen dat aan de
factormaatschappij eveneens nog door debiteuren is betaald. Curator heeft
een specificatie gevraagd en recent ontvangen. Een en ander w ordt nader
onderzocht.

07-05-2021
4

Het onderzoek is afgerond. Curator kan een inhoudelijk standpunt innemen
met betrekking tot de verpanding van debiteuren en is voornemens dat op
korte termijn na de vakantieperiode te doen.

06-08-2021
5

Curator heeft nog aanvullende informatie bij de factormaatschappij
opgevraagd. Curator heeft een deel van de informatie ontvangen. Curator is in
afw achting van een nadere reactie van de factormaatschappij w elke
vervolgens w ordt verw erkt.

05-11-2021
6

Curator heeft informatie ontvangen. Curator heeft de pandhouder inhoudelijk
bericht naar aanleiding van de bew eerdelijke verpanding. Tussen curator en
pandhouder vinden thans schikkingsonderhandelingen plaats. Het financieel
belang bedraagt afgerond € 45.000,==.

15-02-2022
7

Curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris het
geschil met de pandhouder geschikt in die zin dat van de onder de
factormaatschappij berustende gelden aan de boedel € 30.733,99 is betaald
en het restant aan de pandhouder. Voorts komt de boedel toe de door
debiteuren aan de boedel betaalde bedragen en de op een door curanda bij
de bank aangehouden rekening zijnde respectievelijk € 1.133,30 en €
1.630,73.

13-05-2022
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as geen bancaire financiering.

07-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
De lease overeenkomsten ten aanzien van het w agenpark zijn reeds voor
datum faillissement beëindigd. De curator beziet of een en ander w el correct is
afgerekend.

07-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een financier heeft zekerheidsstukken overgelegd. Deze stukken w orden thans
onderzocht.

07-08-2020
1

Curator heeft gesteld dat niet sprake is van een rechtsgeldig gevestigd
pandrecht op debiteuren.

05-11-2020
2

Curator heeft informatie van de factormaatschappij ontvangen. Curator heeft
de pandhouder inhoudelijk bericht naar aanleiding van de bew eerdelijke
verpanding. Tussen curator en pandhouder vinden thans
schikkingsonderhandelingen plaats. Het financieel belang bedraagt afgerond €
45.000,==.

15-02-2022
7

Curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris het
geschil met de pandhouder geschikt in die zin dat van de onder de
factormaatschappij berustende gelden aan de boedel € 30.733,99 is betaald
en het restant aan de pandhouder. Voorts komt de boedel toe de door
debiteuren aan de boedel betaalde bedragen en de op een door curanda bij
de bank aangehouden rekening zijnde respectievelijk € 1.133,30 en €
1.630,73. Zie ook 4.

13-05-2022
8

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De gepretendeerde zekerheidsrechten w orden nader onderzocht. Curator
heeft vragen gesteld / opmerkingen gemaakt met betrekking tot de
gepretendeerde zekerheidsrechten en w acht reactie af

07-08-2020
1

Curator is voornemens debiteuren in overleg met de advocaat van pandhouder
aan te schrijven. Recent is via derden toegang tot het boekhoudsysteem
verkregen.

05-11-2020
2

Zie 4

05-02-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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 administratie w erd gevoerd in een online pakket. De curator heeft hier kort
na datum faillissement een eerste back-up van laten maken. Kort daarna bleek
de administratie niet meer toegankelijk.
De curator heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om alsnog een en
ander uitgebreid veilig te stellen.

07-08-2020
1

Aan de hand van hetgeen eerder w as ingenomen is al een voorlopige quickscan uitgevoerd. De vragen zullen w orden besproken met de bestuurder.
Recent is via derden toegang tot het boekhoudsysteem verkregen. Het
onderzoek m.b.t. administratie w ordt voortgezet.

05-11-2020
2

Het onderzoek w ordt voortgezet. De van financieel adviseur zeer recent
ontvangen stukken w orden nader onderzocht.

05-02-2021
3

Curator is ven mening dat de administratie van de vennootschap niet aan de
norm van art 2: 10 BW voldoet. De debiteurenpositie is niet inzichtelijk en geeft
niet de stand van de debiteuren w eer.

07-05-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 17 maart 2020. De jaarrekening
is niet goedgekeurd. De jaarrekening 2018 is op 29 januari 2020 gedeponeerd.
Verdere deponeringen hebben niet plaatsgevonden.

07-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

07-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-08-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

07-05-2021
4

Curator heeft separaat besprekingen gehad met de bestuurder van curanda,
tevens koper van de aandelen van curanda, alsmede de tw eede koper van de
aandelen van curanda. Met bestuurder is gesproken over zijn rol binnen
curanda en over plaatsgevonden overboekingen aan bestuurder. Met de
tw eede koper is gesproken over niet plaatsgevonden financiering w aartoe
tw eede koper zich had verplicht. Curator is in afw achting van een reactie van
bestuurder en tw eede koper.

Toelichting
Bestuurder heeft geen voorstel gedaan, maar zich gew end tot
schuldhulpverlening. Van tw eede koper is geen reactie ontvangen. Curator en
faillissementsmedew erker hebben een gesprek gehad met voormalig
bestuurder en diens advocaat. Recent heeft curator nog nadere reactie van de
advocaat ontvangen met betrekking tot de w ijze van administratie. Curator
beraadt zich naar aanleiding van die reactie.

06-08-2021
5

Toelichting

05-11-2021
6

Curator heeft met de de bestuurder die aandelen in curanda heeft
overgenomen een dispuut gehad over posten w aarvan de bestuurder stelde
dat die ten behoeve van curanda zijn gedaan. Curator heeft die bestuurder
eveneens geconfronteerd met het vermoeden van bestuursaansprakelijkheid.
Bestuurder heeft zijn standpunt met betrekking tot betalingen die ten behoeve
van curanda zijn gedaan nader onderbouw d. Curator betw ist de
onderbouw ing van bestuurder voor ten minste € 20.000,==. Curator heeft van
bestuurder nog geen reactie gehad over het vermoeden van
bestuursaansprakelijkheid
Curator zal de tw eede koper van de aandelen oproepen voor een bespreking.

Toelichting

15-02-2022
7

Bestuurder betw ist het vermoeden van bestuursaansprakelijkheid. Curator
heeft zijn standpunt gehandhaafd. Curator en bestuurder bezien of tot een
regeling kan w orden gekomen. Bestuurder biedt nauw elijks verhaal.
Tw eede koper heeft zich verplicht tot het doen van een extra financiering. Die
verplichting is niet nagekomen. Koper is ook niet in staat die verplichting na te
komen. De desbetreffende vennootschap w as ten tijde van de faillietverklaring
recent opgericht. De bestuurder verdient een inkomen als kok en heeft
beperkte inkomsten. Hij betaalt recent maandelijks vrijw illig € 250,== aan de
boedel. In totaal is € 500,== betaald.

Toelichting

13-05-2022
8

Curator heeft na verkregen toestemming het geschil met bestuurder geschikt.
Bestuurder betaalt in termijnen € 4.000,==. Inmiddels is € 571,== betaald.
Tw eede koper heeft inmiddels € 1.350,== aan de boedel betaald.

Toelichting
Bestuurder heeft inmiddels in totaal euro 1.142,86 betaald. Bestuurder heeft
een achterstand als gevolg van w erkloosheid en ziekte. Bestuurder heeft
voorstel gedaan de regeling af te kopen door betaling van een deel van de
vordering te financieren door een derde.
Tw eede koper heeft in totaal euro 2.050,== betaald. Als gevolg van ziekte is
er een achterstand van een maand. Hij heeft geen uitkering.

7.6 Paulianeus handelen

02-08-2022
9

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting

07-08-2020
1
05-02-2021
3

Het onderzoek is nog niet afgerond. Curator is gestuit op bankmutaties die
nader onderzocht w orden.

Toelichting

07-05-2021
4

zie 7.5

Toelichting

13-05-2022
8

Curator onderzoekt bankmutaties ten bedrage van € 20.000,==. Het betreft of
de aflossing van een door een derde aan curanda verstrekte lening of het
verstrekken van een lening van € 20.000,== door curanda aan een derde.
Curator heeft de derde gesproken; curator is in afw achting van een reactie van
bestuurder.

Toelichting

02-08-2022
9

Curator heeft na ontvangst van de reactie de pauliana ingeroepen. Curator
heeft op de ingeroepen pauliana nog geen reactie ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veilig stellen overige digitale stukken;
Besprekingen voeren met eerdere bestuurder en huidige bestuurder;
Nader onderzoek boekhoudplicht, bestuursaansprakelijkheid en pauliana.

07-08-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 90.718,58

07-05-2021
4

Toelichting
w aarvan € 14.755,03 premie w g-deel

€ 98.354,05

02-08-2022
9

Toelichting
Loonvordering ex art. 66 lid 1 W W : € 75.963,55
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W : € 14.755,03
Pensioenpremie ex art. 66 lid 2 W W : € 7.635,47

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 460.133,00

07-08-2020
1

€ 588.951,00

05-11-2020
2

€ 589.116,00

05-02-2021
3

€ 367.307,00

06-08-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 56.494,66

05-02-2021
3

Toelichting
w aarvan € 7.293,12 gelijke rangorde fiscus

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 610,30

07-08-2020
1

Toelichting
W aterschapslasten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

07-08-2020
1

31

05-11-2020
2

33

05-02-2021
3

36

15-02-2022
7

37

02-08-2022
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 250.428,33

07-08-2020
1

€ 285.354,72

05-11-2020
2

€ 257.765,43

05-02-2021
3

€ 258.808,90

06-08-2021
5

€ 353.245,39

15-02-2022
7

€ 354.117,33

02-08-2022
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle crediteuren zijn aangeschreven.

07-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er lopen voor zover curator bekend tw ee procedures opgestart door
w erknemers. Tw ee procedures lopen in hoger beroep bij het Hof Den Haag.
Het betreft door curanda aan de w erknemers gegeven ontslag op staande
voet. De w erknemers zijn in eerste aanleg bij de kantonrechter Rotterdam in
het ongelijk gesteld.

07-08-2020
1

9.2 Aard procedures
zie 9.1

07-08-2020
1

9.3 Stand procedures
De w erknemers hebben een beroepschrift ingediend. Een verw eerschrift is niet
ingediend. De advocaat van curanda heeft zich onttrokken.

9.4 Werkzaamheden procedures

07-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkrijgen toegang tot administratie, onderzoek gepretendeerde zekerheden,
onderzoek boekhoudplicht,
onderzoek bestuursaansprakelijkheid, onderzoek pauliana, onderzoek
debiteurenpositie en incasso debiteuren

07-08-2020
1

onderzoek boekhoudplicht, onderzoek bestuursaansprakelijkheid, onderzoek
pauliana, onderzoek debiteurenpositie en incasso debiteuren

05-11-2020
2

Bew aken reactie bestuurder en tw eede koper
Afw ikkelen debiteurenpositie
continueren onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid

07-05-2021
4

formuleren inhoudelijk standpunt met betrekking tot debiteurenpositie
afronden onderzoek bestuursaansprakelijkheid
bew aken reactie schuldhulpverlener en tw eede koper

06-08-2021
5

bew aken reactie factormaatschappij en reactie verw erken in concept
inhoudelijk standpunt;
oproepen tw eede koper aandelen voor gesprek

05-11-2021
6

Schikkingsonderhandelingen met pandhouder en bestuurder.

15-02-2022
7

Bew aken nakomen regeling door bestuurder.
Bew aken reactie bestuurder naar aanleiding van standpunt van derde t.a.v.
bankmutaties ten bedrage van € 20.000,==

13-05-2022
8

Bew aken nakoming regeling
Bew aken reactie van de persoon tegen w ie de pauliana is ingeroepen.

02-08-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
2-11-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

02-08-2022
9

