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INLEIDING
Dit is het zeventiende openbare verslag in de faillissementen van de Kroymans groep.
Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam en wordt geplaatst op de website
van
het
Centraal
Insolventieregister (http://insolventies.rechtspraak.nl)
alsmede op
www.fortadvocaten.nl.
Authentiek zijn alleen schriftelijke verslagen die zijn voorzien van een handtekening van de curator.
Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur geschiedt de verslaglegging, maar niet de
afwikkeling, van de faillissementen geconsolideerd. Veel gegevens uit de eerdere verslagen worden
niet overgenomen.
De afwikkeling en beëindiging van de faillissementen vordert gestaag. Van de 52 faillissementen uit
2009, zijn er inmiddels 42 beëindigd.
Er zijn nu nog 10 lopende faillissementen, die komen in dit verslag aan de orde.
In zeven van de 42 beëindigde faillissementen was sprake van een uitzonderlijke situatie, omdat
deze zeven vennootschappen na beëindiging opnieuw failliet werden verklaard. Daarvan loopt nu
nog één faillissement. Dat faillissement is geen onderwerp van dit verslag, maar komt toch kort aan
de orde.
Daarnaast vindt er in twee faillissementen die zijn beëindigd een boek 2 BW vereffening plaats. Dat
wordt hier ook kort aangestipt.
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht,
maar hij staat er niet voor in dat alle in dit verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk
dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of
conclusies. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag al dan niet impliciet
geschetste perspectieven van crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
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1

INVENTARISATIE

1.1

Lijst van vennootschappen die nog in staat van faillissement verkeren

Kroymans Corporation
Marathon 3
1213 PB Hilversum
KvK: 32048737
Kroymans Jaguar Import Benelux B.V.
Marathon 3
1213 PB Hilversum
KvK: 30073504
Ssangyong Nederland B.V.
Marathon 3
1213 PB Hilversum
KvK: 30125832
Kroymans Retail Group B.V.
Hoger Naarderweg 3
1217 PB Hilversum
KvK: 32079795
Autobedrijf Gebr. Vullings Tilburg B.V.
Kraaivenstraat 22
5048 AB Tilburg
KvK: 18037703
Autocenter W. van Zijll B.V.
Veldhoven 7
6826 TS Arnhem
KvK: 09024725
Perfekta Autoschade Roermond B.V.
Burghoffweg 9
6042 EX Roermond
KvK: 13039469
Perfekta Autoschade Breda b.V.
Konijnenberg 101
4825 BC Breda
KvK: 20084594
Nedam Automobielmaatschappij
Roermond B.V.
Oranjelaan 802
6043 GL Roermond
KvK: 13003977
Kroymans Amsterdam Zuidoost B.V.
Klokkenbergweg 15
1100 DN Amsterdam
KvK: 33132074
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Faill.nr.
F.13/09/221

Faill. Datum
31-03-2009

Saldo faill.rekening
€
453.785,14

F.13/09/354

28-04-2009

€

F.13/09/351

28-04-2009

€

F.13/09/222

31-03-2009

€

F.13/09/297

14-04-2009

€

490.045,47

F.13/09/326

17-04-2009

€

597.418,50

F.13/09/288

15-04-2009

€

24.214,18

F.13/09/298

14-04-2009

€

374.654,49

F.13/09/289

15-04-2009

€

1.535.069,17

F.13/09/281

16-04-2009

€

246.036,52

-

1.170,50

-
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1.2 t/m 1.5 Directie en organisatie, Cijfers, Verzekeringen, Oorzaak faillissement
Zie eerdere verslagen.
1.6 Werkzaamheden
In de afgelopen periode zijn er drie faillissementen beëindigd:
• Kroymans Car import op 15 mei 2020 door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst;
• SsangYong Holding op 10 maart 2020 door opheffing;
• Kroymans Nijmegen op 10 maart 2020 door opheffing.
Er zijn nu nog 10 faillissementen die moeten worden beëindigd, aan de voorbereiding daarvan wordt
gewerkt.
Er heeft op 9 april 2020 een verificatievergadering plaatsgevonden in Kroymans Jaguar Import
Nederland B.V.
In Kroymans Corporation B.V. is gewerkt aan de voorbereiding van een slotuitdeling. Daartoe
moesten eerst diverse kwesties worden afgewikkeld. Zo is er onder andere gewerkt aan de
doorhaling van een hypotheek, aan de afwikkeling van fiscale kwesties en aan de beëindiging van
andere faillissementen, waarin Kroymans Corporation B.V. een geverifieerde vordering heeft. Dat
is gelukt en alle reguliere beheers- en vereffeningshandelingen zijn nu voltooid. Een concept
slotuitdelingslijst is aan de rechter-commissaris toegezonden.
Er zijn per faillissement boedelaangiftes BTW gedaan en restituties ontvangen.
Tot en met het vorige verslag (14 januari 2020) werd de gehele financiële boedeladministratie
verzorgd vanuit een bankrekening die op naam van Kroymans Corporation B.V. stond en werden de
bedragen die aan andere faillissementen toekwamen geoormerkt. Er is nu voor ieder faillissement
een aparte bankrekening geopend en de bedragen zijn daadwerkelijk overgemaakt. Alle door de
curator besteedde uren worden nu per faillissement geadministreerd.
Opgeslagen administratie wordt fasegewijs vernietigd.
1.7 Gebruikte afkortingen en begrippen
Zie vorige verslagen.
2
PERSONEEL
Zie voorgaande verslagen.
3
ACTIVA
Afgerond, zie voorgaande verslagen.
3.3 Boedel
Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag aangehecht waarin per vennootschap
verantwoording wordt afgelegd.
4 t/m 9
Afgerond
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10 OVERIG
10.1 KIE
Afgerond.
10.2 Termijn afwikkeling lopende faillissementen
Hieronder wordt per faillissement een toelichting verschaft.
Kroymans Retail Group B.V.
Er is geen actief aanwezig. Er zijn boedelschulden ad EUR 209.908,--.
Kroymans Retail Group B.V. is aandeelhoudster van Autobedrijf Gebr. Vullings Boxtel B.V. Dat
faillissement is beëindigd en er is nu sprake van een post faillissementsvereffening op grond van boek
2 BW. Een eventueel resterend saldo komt aan Kroymans Retail Group B.V. als aandeelhoudster toe.
Het faillissement van Kroymans Retail Group B.V. wordt daarom aangehouden en zal door opheffing
worden
beëindigd.
Kroymans Jaguar Import Nederland B.V.
Er is geen actief aanwezig.
Kroymans Jaguar Import Nederland B.V. is aandeelhoudster van Jaguar Nederland B.V. Dat
faillissement is beëindigd en er is nu sprake van een post faillissementsvereffening op grond van boek
2 BW. Een eventueel resterend saldo komt aan Kroymans Jaguar Import Nederland B.V. als
aandeelhoudster toe.
Daarom is er geverifieerd op 9 april 2020. Er is sprake van een concurrente schuldenlast van
EUR 522.981,--.
Kroymans Amsterdam Zuid-Oost B.V.
Het actief bedraagt nu EUR 246.036,-- en naar verwachting volgt nog een slotuitkering uit Kroymans
Corporation B.V. van ± EUR 5.000,--.
Er is niet voldoende actief om de boedelschulden ad EUR 341.981,-- volledig te voldoen. Het
faillissement van Kroymans Amsterdam Zuid-Oost B.V. zal te zijner tijd worden opgeheven ex art. 16
Fw.
SsangYong Nederland B.V.
Het actief bedraagt nu EUR 11.780,-- en naar verwachting volgt nog een slotuitkering uit Kroymans
Corporation van ± EUR 3.000,--.
De boedelschulden ad EUR 7.938,-- kunnen worden voldaan. Er resteert saldo om de preferente
crediteuren gedeeltelijk te voldoen. Inmiddels is door de rechter commissaris op de voet van art 137a
Fw bepaald dat in het faillissement van SsangYong Nederland B.V. afhandeling van concurrente
crediteuren achterwege blijft en dat geen verificatievergadering wordt gehouden.
Er zal een uitdelingslijst worden opgesteld.
Kroymans Corporation B.V.
Het actief bedraagt nu EUR 453.785,14.
Er is al een tussentijdse uitdeling van 7,42% gedaan.
Een concept slotuitdelingslijst is gereed.
Perfecta Autoschade Roermond B.V.
Het actief bedraagt nu EUR 24.214,18. Er bestaat aanspraak op een slotuitkering van ± EUR 7.000,-van Kroymans Corporation B.V.
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Na ontvangst van deze betaling zal een slotuitdelingslijst worden opgesteld met een
uitkeringspercentage van ± 25%.
Nedam Automobielmaatschappij Roermond B.V.
Het actief bedraagt nu EUR 1.535.069,17,--.
Er volgt nog een slotbetaling door Kroymans Corporation B.V. van +/- EUR 64.000,--.
Na ontvangst van deze betaling zal een slotuitdelingslijst worden opgesteld met een verwacht
uitkeringspercentage van ± 10%.
Autobedrijf Gebr. Vullings Tilburg B.V.
Het actief bedraagt nu EUR 490.045,--. Er volgt nog een slotbetaling door Kroymans Corporation B.V.
van +/- EUR 2.000,--.
Na ontvangst van deze betaling zal een slotuitdelingslijst worden opgesteld met een verwacht
uitkeringspercentage van ± 55%.
Perfecta Autoschade Breda B.V.
Het actief bedraagt nu EUR 374.654,--.
Er volgt nog een slotbetaling door Kroymans Corporation B.V. van +/- EUR 480,--.
Na betaling van de preferente schulden kan er een uitkering aan concurrente crediteuren worden
gedaan van ± 40%.
Autocenter W. van Zijl B.V.
Het actief bedraagt nu EUR 597.418,--.
Er volgt nog een slotbetaling door Kroymans Corporation B.V. van +/- ± EUR 9.000,--.
Na betaling van de preferente schulden kan er een uitkering aan concurrente crediteuren worden
gedaan van ruim 60%.
10.3 Plan van aanpak
In Kroymans Corporation B.V. wordt een concept slotuitdelingslijst ter goedkeuring aan de rechtercommissaris toegezonden. Als deze is goedgekeurd, wordt de lijst gedeponeerd en zullen nadat
deze verbindend is geworden, de slotbetalingen worden gedaan. Het faillissement van Kroymans
Corporation B.V. is dan beëindigd.
Vervolgens zal worden gewerkt aan de beëindiging van de volgende zeven faillissementen:
• Kroymans Amsterdam Zuid-Oost B.V.
• SsangYong Nederland B.V.
• Perfecta Autoschade Roermond B.V.
• Nedam Automobielmaatschappij Roermond B.V.
• Autobedrijf Gebr. Vullings Tilburg B.V.
• Perfecta Autoschade Breda B.V.
Dan zijn er nog maar twee lopende faillissementen, te weten die van:
• Kroymans Retail Group B.V.
• Kroymans Jaguar Import Nederland B.V.
In deze faillissementen wordt gewacht op de vereffening van Autobedrijf Gebr. Vullings Boxtel B.V.
en Jaguar Nederland B.V.
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In enkele al beëindigde faillissementen wordt via de slotuitdeling van Kroymans Corporation B.V.
een betaling verwacht. Deze bedragen zullen als nagekomen bate worden uitgekeerd. De betrokken
crediteuren worden daarover bericht.
De zeven faillissementen die voor een tweede keer werden uitgesproken, zijn inmiddels alle
beëindigd, met uitzondering van Van der Meulen Ansems Automobielbedrijven B.V. In dit
faillissement wordt gewacht op een slotuitdeling van Kroymans Corporation B.V. In dit faillissement
wordt een apart verslag gedaan.
10.4 Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal over zes maanden worden ingediend.
Opgesteld en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam op 16 juni 2020.

F. Kemp,
curator
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