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INLEIDING
Dit is het achttiende en laatste 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 is de verslaglegging (maar niet de afwikkeling)
van de faillissementen in het verleden geconsolideerd. In dit verslag wordt er ook per faillissement
gerapporteerd.
De beëindiging van de laatste faillissementen is nabij.
Twee vennootschappen hebben, na beëindiging van het faillissement, in een boek 2 BW vereffening
verkeerd. Die worden hier 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.
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INHOUDSOPGAVE
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

INVENTARISATIE
Lijst van vennootschappen die nog in staat van faillissement verkeerden ten tijde van het
vorige verslag.
Directie en organisatie
Cijfers
Verzekeringen
Oorzaak faillissement
Werkzaamheden
Gebruikte afkortingen en begrippen

2.

PERSONEEL

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

ACTIVA
Onroerende zaken
Roerende zaken
Overig
Boedel

4.

DEBITEUREN

5.
5.1
5.2
5.3

BANK / ZEKERHEDEN
Trading Banken
Armac
Botsende aanspraken

6.

DOORSTARTS

7.
7.1
7.2
7.3

RECHTMATIGHEID
Eerste uitvaart
Tweede uitvaart
Overige aansprakelijkheden

8.
8.1
8.2

CREDITEUREN
Ingediende vorderingen
Belastingdienst

9.

PROCEDURES

10.
10.1
10.3
10.4

OVERIG
Afwikkeling faillissementen
Plan van aanpak
Indiening volgend verslag
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1

INVENTARISATIE

1.1

Lijst van vennootschappen die nog in staat van faillissement verkeren op 23 december 2020
Faill.nr.
F.13/09/354

Kroymans Jaguar Imp. Nederland B.V.
Marathon 3
1213 PB Hilversum
KvK: 30073504
Ssangyong Nederland B.V.
F.13/09/351
Marathon 3
1213 PB Hilversum
KvK: 30125832
Kroymans Retail Group B.V.
F.13/09/222
Hoger Naarderweg 3
1217 PB Hilversum
KvK: 32079795
Autobedrijf Gebr. Vullings Tilburg B.V.
F.13/09/297
Kraaivenstraat 22
5048 AB Tilburg
KvK: 18037703
Autocenter W. van Zijll B.V.
F.13/09/326
Veldhoven 7
6826 TS Arnhem
KvK: 09024725
Perfekta Autoschade Roermond B.V.
F.13/09/288
Burghoffweg 9
6042 EX Roermond
KvK: 13039469
Perfekta Autoschade Breda b.V.
F.13/09/298
Konijnenberg 101
4825 BC Breda
KvK: 20084594
Nedam Automobielmaatschappij
F.13/09/289
Roermond B.V.
Oranjelaan 802
6043 GL Roermond
KvK: 13003977
Kroymans Amsterdam Zuidoost B.V.
F.13/09/281
Klokkenbergweg 15
1100 DN Amsterdam
KvK: 33132074
Van der Meulen-Ansems Automobielbedrijven B.V.
Dit is het tweede faillissement van deze vennootschap.

Faill. Datum
28-04-2009

28-04-2009

31-03-2009

14-04-2009

17-04-2009

15-04-2009

14-04-2009

15-04-2009

16-04-2009

1.2 t/m 1.5 Directie en organisatie, Cijfers, Verzekeringen, Oorzaak faillissement
Zie eerdere verslagen.
1.6 Werkzaamheden
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In de afgelopen periode zijn er diverse faillissementen beëindigd. Op korte termijn zullen de tien nog
lopende faillissementen kunnen worden afgerond. Alle daartoe vereiste voorbereidingen zijn
getroffen. In negen faillissementen zijn slotaangiftes BTW gedaan en de restituties BTW zijn
ontvangen. Hieronder volgt een kort overzicht.
1. Kroymans Corporation B.V. (verder ook “KC’) is op 25 september 2020 geëindigd door het
verbindend worden van de uitdelingslijst. Door KC zijn alle betalingen aan de crediteuren
gedaan (conform de uitdelingslijst). Aan vier crediteuren kon niet worden uitgekeerd vanwege
ontbrekende rekeninggegevens. Deze bedragen gaan naar de consignatiekas.
In vier al beëindigde faillissementen is een uitkering van KC ontvangen. Deze bedragen zijn
inmiddels uitgekeerd aan de rechthebbende crediteuren. Het gaat om:
Alfa Romeo;
Kia Utrecht;
Kia Amsterdam;
Kroymans Rotterdam.
Ook in het al beëindigde faillissement van Kroymans Import Europe is een uitkering van KC
ontvangen. Dat bedrag moet worden doorbetaald aan zo’n 400 geverifieerde crediteuren en
dat zal begin januari 2021 gebeuren.
Daarnaast zijn door KC uitkeringen gedaan aan acht nog lopende faillissementen. Die
worden hieronder genoemd.
2. Kroymans Amsterdam Zuid-Oost B.V.
Dit faillissement is bij de rechtbank voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.
Dit faillissement zal in het eerste kwartaal van 2021 worden opgeheven.
3. Ssang Yong Nederland B.V.
Dit faillissement is bij de rechtbank voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.
Dit faillissement zal in het eerste kwartaal van 2021 worden opgeheven.
4. Perfekta Autoschade Roermond B.V.
De slotuitdelingslijst is ter goedkeuring aan de rechtbank toegezonden. Deze zal in het eerste
kwartaal van 2021 worden gedeponeerd, waarna het faillissement zal eindigen.
5. Nedam-Automobielmaatschappij Roermond B.V.
De slotuitdelingslijst is ter goedkeuring aan de rechtbank toegezonden. Deze zal in het eerste
kwartaal van 2021 worden gedeponeerd, waarna het faillissement zal eindigen.
6. Autobedrijf Gebr. Vullings Tilburg B.V..
De slotuitdelingslijst is ter goedkeuring aan de rechtbank toegezonden. Deze zal in het eerste
kwartaal van 2021 worden gedeponeerd, waarna het faillissement zal eindigen.
7. Perfecta Autoschade Breda B.V.
De slotuitdelingslijst is ter goedkeuring aan de rechtbank toegezonden. Deze zal in het eerste
kwartaal van 2021 worden gedeponeerd, waarna het faillissement zal eindigen.
8. Autocenter W. van Zijll B.V.
De slotuitdelingslijst is ter goedkeuring aan de rechtbank toegezonden. Deze zal in het eerste
kwartaal van 2021 worden gedeponeerd, waarna het faillissement zal eindigen.
9. Van der Meulen-Ansems Automobielbedrijven B.V.
De slotuitdelingslijst is ter goedkeuring aan de rechtbank toegezonden. Deze zal in het eerste
kwartaal van 2021 worden gedeponeerd, waarna het faillissement zal eindigen.
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Twee faillissementen werden na beëindiging opgevolgd door een boek 2 vereffening. De termijn van
het depot van de rekening en verantwoording eindigde op 17 oktober 2020, op welke dag de
vereffeningen zijn beëindigd. Het gaat om:
1. Autobedrijf Gebr. Vullings Boxtel in liquidatie;
2. Jaguar Nederland B.V. in liquidatie.
Ten slotte kunnen ook de laatste twee faillissementen worden beëindigd:
1. Kroymans Retail Group B.V.
Dit faillissement is bij de rechtbank voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.
Dit faillissement zal in het eerste kwartaal van 2021 worden opgeheven.
2. Kroymans Jaguar Import Nederland B.V.
Hier zal de slotuitdelingslijst ter goedkeuring aan de rechtbank worden toegezonden. Hopelijk
kan deze dan in het eerste kwartaal van 2021 worden gedeponeerd, waarna het faillissement
zal eindigen.
2
PERSONEEL
Zie voorgaande verslagen.
3 T/M 9
Afgerond.
10 OVERIG
Alleen de hier genoemde 10 faillissementen zijn nog niet beëindigd. Als er geen sprake is van
onvoorziene complicaties, zullen ook deze faillissementen binnen afzienbare tijd zijn afgerond. In dat
geval is dit dan ook het laatste Openbare Verslag.

F. Kemp,
curator
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