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Algemene gegevens
Naam onderneming
Middelw eerd & Severs B.V.

10-07-2018
1

Gegevens onderneming
Middelw eerd & Severs B.V.
Energiew eg 21
3481 MC Harmelen

10-07-2018
1

KvK nr. 30192741

Activiteiten onderneming
Curanda is een financiële holding met als enige dochters de eveneens
gefailleerde vennootschappen Autobedrijf Cor Middelw eerd B.V. en Autolease
en verhuur Cor Middelw eerd B.V.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 2.031.000,00

Winst en verlies
€ 22.000,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
€ 1.063.888,00

10-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-07-2018
1

Toelichting
curanda heeft geen personeel in dienst

Boedelsaldo
Toelichting
Er is nog geen actief
€ 12.000,00

10-07-2018
1

03-09-2021
11

Toelichting
Dit betreft het door de directeuren betaalde schikkingsbedrag in verband met
hun borgstellingen.

Verslagperiode
van
3-7-2018

10-07-2018
1

t/m
9-7-2018
van
10-7-2018

11-10-2018
2

t/m
10-10-2018
van
11-10-2018

10-01-2019
3

t/m
9-1-2019
van
10-1-2019

12-04-2019
4

t/m
11-4-2019
van
12-4-2019

15-07-2019
5

t/m
14-7-2019
van
15-7-2019

15-10-2019
6

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

14-01-2020
7

t/m
14-1-2020
van
15-1-2020

09-04-2020
8

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

03-09-2020
9

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

03-03-2021
10

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

03-09-2021
11

t/m
2-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1 uur 36 min

2

1 uur 15 min

3

0 uur 54 min

4

0 uur 30 min

5

0 uur 21 min

6

0 uur 21 min

7

0 uur 24 min

8

0 uur 24 min

9

0 uur 48 min

10

0 uur 24 min

11

1 uur 12 min

totaal

8 uur 9 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De voornoemde uren zijn als volgt onder te verdelen:

10-07-2018
1

Curator: 1,1 uur
W aarnemend curator: 0,50 uur
De voornoemde uren zijn als volgt onder te verdelen:

11-10-2018
2

Curator: 1,7 uur
W aarnemend curator: 0,50 uur
faillissementsmedew erkster: 0,65 uur

De voornoemde uren zijn als volgt onder te verdelen:

10-01-2019
3

Curator: 0,90 uur

De uren in de afgelopen verslagperiode zijn als volgt onder te verdelen:

12-04-2019
4

Curator: 0,40 uur
Faill.medew . 0,10 uur

De uren in de afgelopen verslagperiode zijn als volgt onder te verdelen:

15-07-2019
5

Curator: 0,35 uur

Omdat het niet lukt om bij de stuurinformatie een bestand op te slaan, volgt
hierna de specificatie van de uren in verslagperiode 7:
Curator: 0,4 uur

14-01-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is de moedermaatschappij van Autobedrijf Cor Middelw eerd B.V. en
Autolease en Verhuur Cor Middelw eerd B.V. Feitelijk berust de leiding bij de
heren A. Severs en M. Middelw eerd.

10-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Geen, aldus de directie

10-07-2018
1

Tot op heden is niet gebleken van lopende procedures.

11-10-2018
2

1.3 Verzekeringen
Op naam van curanda staan geen verzekeringen.

10-07-2018
1

1.4 Huur
Curanda huurt geen pand

10-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Curanda heeft enige tijd geleden een regeling getroffen met de
Belastingdienst w aarbij een deel van de fiscale schulden w erd
kw ijtgescholden. Voorw aarde daarbij w as dat aan de lopende verplichtingen
w erd voldaan. Dat laatste is niet gelukt en vervolgens heeft de Belastingdienst
het faillissement van curanda en de andere leden van de fiscale eenheid
aangevraagd.

10-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-07-2018
1

Toelichting
Curanda heeft geen personeel in dienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

10-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill (handelsnaam, telefoonnummers etc.).
totaal

Toelichting andere activa
In het kader van een doorstart c.q. activatransactie zullen deze activa w orden
meegenomen richting de bieders.

10-07-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zoeken naar kopers. Hier zijn al diverse contacten mee en lijntjes uitgezet. Het
w achten is op de taxatie-uitkomsten.

10-07-2018
1

De activa van de drie vennootschappen, Autobedrijf Cor Middelw eerd B.V.,
Middelw eerd & Severs B.V. en Autolease en Verhuur Cor Middelw eerd B.V., zijn
inmiddels, na verkregen toestemming, verkocht.
De totale opbrengst bedraagt € 85.000 en kan als volgt w orden opgesplitst:
-inventaris € 45.000
-Voorraad € 5.000
-voertuigen € 20.000
-goodw ill en immateriële activa € 15.000

11-10-2018
2

Voor w at betreft de goodw ill geldt dat deze ziet op het autobedrijf. Voor de
goodw ill van deze vennootschap w ilde niemand iets bieden.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting debiteuren
Curanda heeft, blijkens de administratie, geen debiteuren.
Er zal w orden bezien hoe de geldstromen tussen de diverse vennootschappen
zijn gelopen.

10-07-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek intercompany-geldstromen.

10-07-2018
1

De geldstromen zijn onderzocht. Vooralsnog zijn daar geen vorderingen van
deze B.V. op andere vennootschappen uit naar voren gekomen.

11-10-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 180.000,00

10-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een vordering van € 180.000 w aarvoor alle vennootschappen
hoofdelijk aansprakelijk zijn. De bank heeft pandrechten op de activa en
daarnaast een persoonlijke borgstelling van de directeuren en de vader van
directeur M. Middelw eerd.
€ 178.604,78

11-10-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Voor de vordering van de bank zijn drie vennootschappen hoofdelijk
aansprakelijk. Al deze vennootschappen zijn gefailleerd.
€ 151.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
Door uitw inning van zekerheden (incasso debiteuren van de gelieerde
vennootschap) is de vordering van de bank inmiddels gedaald.

5.2 Leasecontracten

10-01-2019
3

5.2 Leasecontracten
Geen

10-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De boedel heeft de stukken van de bank inmiddels ontvangen en daaruit
blijkt dat er inderdaad een pandrecht bestaat. De facto zijn er in dit
faillissement geen zekerheden w aarop een pandrecht rust, bij gebrek aan
debiteuren en/of andere activa.

11-10-2018
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet aan de orde

10-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet aan de orde

10-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet aan de orde

10-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met de bank over de uitw inning van de zekerheden.

10-07-2018
1

Dit hangt samen met het totale krediet dat aan alle bedrijven uit de groep is
verstrekt (Autobedrijf Cor Middelw eerd B.V. c.s.). De directeuren hebben
onlangs een aandelenpakket verkocht en de verw achting is dat in de komende
verslagperiode duidelijk zal w orden w elke bedrag de directeuren uit hoofde
van de borgstellingen aan de bank gaan betalen.

12-04-2019
4

De bank is nog steeds in overleg met de directeuren.
De insteek van de boedel is dat de directeuren de bedragen van hun
borgstellingen aan de bank betalen, de pandrechten van de bank vervolgens
vervallen en de boedel daarna met de directeuren kan afw ikkelen vanw ege de
bestaande rekening-courantvorderingen (die thans nog onder het pandrecht
van de bank vallen).

15-07-2019
5

Inmiddels heeft de boedel het deel van de verkoopopbrengst van de activa dat
aan de bank toekw am aan de bank afgedragen. Het is nu duidelijk w elk
bedrag de bank nog zal moeten uitw innen aan overige zekerheden om haar
vordering voldaan te krijgen. De directeuren geven aan dat zij met de bank in

15-10-2019
6

gesprek zijn over de door een ieder van hen aan de bank te betalen bedragen
uit hoofde van hun borgstellingen. Ook de vader van directeur Middelw eerd
staat nog borg. Nadat de bank met de directeuren heeft afgew ikkeld, zal de
boedel moeten bezien w elke vorderingen er nog te incasseren zijn (omdat dan
het pandrecht van de bank is vervallen). De hoop is dat de bank en de
directeuren er in de komende verslagperiode uit gaan komen. De boedel heeft
aangeboden om eventueel bij dit overleg aan te sluiten.
Aan het einde van deze w eek vindt nader overleg plaats tussen bank en
borgen. De bank heeft aangegeven dat er uiterlijk voor het einde van januari
2020 duidelijkheid moet zijn of de directeuren bereid zijn aan hun
betalingsverplichtingen te voldoen. Bij gebreke daarvan zal er geprocedeerd
moeten w orden (de directeuren vinden dat de bank coulance jegens hen moet
betrachten vanw ege de w ijze w aarop de financiering in het verleden is
verlopen).

14-01-2020
7

De bank is nog altijd in gesprek met de heren Middelw eerd en Severs over de
persoonlijke borgstelling. Ook over het inlossen van de rekeningcourantvorderingen vindt nog overleg plaats.

03-09-2020
9

In de afgelopen verslag periode zijn er gesprekken gevoerd me de heren
Middelw eerd en Severs en is gebleken dat zij openstaan voor een regeling met
de boedel. Het probleem is dat er discussie is ontstaan met de bank over de
volgorde van afw ikkeling. Zolang de bank niet voldaan is, rust er een
pandrecht van de bank op de vorderingen die er bestaan op de heren
Middelw eerd en Severs. Zolang dit pandrecht bestaat, zou de boedel de
opbrengst van een eventuele regeling moeten afdragen aan de bank.
W anneer de bank eerst afw ikkelt met de heren op basis van de borgstelling
die is afgegeven, zou de opbrengst van een regeling in de boedel vloeien. De
bank is nu verzocht afstand te doen van haar pandrecht op de vorderingen op
de directeuren (hetgeen mogelijk is omdat de bank haar borgstelling heeft en
daaruit voldaan kan w orden). de bank heeft hier nog niet op gereageerd.

03-03-2021
10

Inmiddels is een en ander tussen de bank en de directeuren en de boedel en
de directeuren afgew ikkeld. Daarmee is ook dit punt afgew ikkeld.

03-09-2021
11

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voortgezet.

10-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De holding zal niet doorstarten.

10-07-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen

10-07-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit w ordt onderzocht.

10-07-2018
1

In de boekhouding zijn vooralsnog geen onrechtmatigheden aangetroffen.

11-10-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De directie geeft aan dat de jaarrekening over 2016 gedeponeerd is. Dit w ordt
onderzocht. Voor 2017 is een conceptjaarrekening beschikbaar.

10-07-2018
1

Het klopt dat de jaarrekening over 2016 gedeponeerd is.

14-01-2020
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W ordt onderzocht.

10-07-2018
1

Deze verklaring w as niet vereist.

11-10-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is aan voldaan.

10-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ook dit w ordt nader onderzocht.
Nee

10-07-2018
1

10-01-2019
3

Toelichting
In dit faillissement is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit dient onderzocht te w orden.
Nee

10-07-2018
1

10-01-2019
3

Toelichting
Er is ook niet gebleken van Paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek op alle punten die hiervoor genoemd zijn.

10-07-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft er een boekenonderzoek door de
Belastingdienst plaatsgevonden. In de komende periode zal in overleg met
de Belastingdienst w orden bezien of dit moet leiden tot acties van de boedel
of van de Belastingdienst.

11-10-2018
2

De directeuren hebben (middellijk via hun persoonlijke holdings) een
rekening-courantschuld aan de failliete vennootschappen. Deze beloopt in
totaal bijna € 250.000 en valt onder het pandrecht van de bank. De
directeuren trachten middelen te verzamelen om deze vorderingen te
voldoen. In de komende verslagperiode moet duidelijk w orden of zij daarin
slagen en zo niet, w elke maatregelen moeten w orden genomen.
Naar verw achting zal de vordering van de bank niet veel meer afnemen door
uitw inning van de andere zekerheden. Te verw achten is dat de bank daarom
de directeuren aanspreekt uit hoofde van de afgegeven borgstellingen c.q. de
door hen in rekening-courant verschuldigde bedragen. De boedel w ordt
hierover geïnformeerd en volgt dit omdat de vordering van de bank niet zo
hoog is dat de directeuren hun gehele schuld aan de vennootschap dienen in
te lossen bij de bank. Het resterende deel van de vordering zal de boedel
kunnen opeisen w anneer de bank voldaan is. De directeuren w eten dit.

10-01-2019
3

Zodra de directeuren met de bank hebben afgew ikkeld, w ordt dit verder
opgepakt door de boedel.

12-04-2019
4

Bezien zal moeten w orden w at de directeuren aan de bank gaan betalen en
w elke vordering er vervolgens resteert uit hoofde van de rekening-courant.
Daarbij geldt dat men subrogeert in de rechten van de bank voor zover men
betalingen doet aan de bank.

14-01-2020
7

Het overleg van de borgen met de bank heeft helaas nog niet tot een
oplossing geleid. De beide directeuren hebben een verschil van mening over de
verhouding w aarin zij aansprakelijk zijn (de heer Middelw eerd hield 75% van
de aandelen en de heer Severs 25%; de heer Severs w il in die verhouding
afw ikkelen met de bank en de heer Middelw eerd op basis van 50/50).
Daarnaast is de derde borg, de vader van de heer Middelw eerd, onlangs
overleden. De bank, die feitelijk niets van doen heeft met de onderlinge
verhoudingen tussen de directeuren, heeft een termijn gegeven tot eind april
a.s. om er alsnog in der minne uit te komen. De boedel volgt dit en zet, voor
zoveel mogelijk, druk op de partijen om er uit te komen.

09-04-2020
8

Zie hiervoor bij hoofdstuk Bank/Zekerheden

03-09-2020
9

In de afgelopen verslag periode zijn er gesprekken gevoerd me de heren
Middelw eerd en Severs en is gebleken dat zij openstaan voor een regeling met
de boedel. Het probleem is dat er discussie is ontstaan met de bank over de
volgorde van afw ikkeling. Zolang de bank niet voldaan is, rust er een
pandrecht van de bank op de vorderingen die er bestaan op de heren
Middelw eerd en Severs. Zolang dit pandrecht bestaat, zou de boedel de
opbrengst van een eventuele regeling moeten afdragen aan de bank.
W anneer de bank eerst afw ikkelt met de heren op basis van de borgstelling
die is afgegeven, zou de opbrengst van een regeling in de boedel vloeien. De
bank is nu verzocht afstand te doen van haar pandrecht op de vorderingen op
de directeuren (hetgeen mogelijk is omdat de bank haar borgstelling heeft en
daaruit voldaan kan w orden). de bank heeft hier nog niet op gereageerd. De
verw achting is dat een en ander in de komende verslagperiode afgew ikkeld
moet kunnen w orden.

03-03-2021
10

Zie hiervoor. Alles is afgew ikkeld en de directeuren hebben een bedrag van €
12.000 aan de boedel betaald.

03-09-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 219.270,00

11-10-2018
2

Toelichting
Dit betreft het tot op heden in dit faillissement ingediend bedrag w aarin
tevens vorderingen op de fiscale eenheid w aarvan curanda deel uitmaakte
zijn begrepen.
€ 242.016,00

03-09-2020
9

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

11-10-2018
2

3

10-01-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.060,62

11-10-2018
2

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vordering van de Rabobank van € 178.604,78, die
inmiddels door uitw inning van zekerheden is gedaald.
€ 184.665,40

10-01-2019
3

Toelichting
Dit is inclusief de door de bank ingediende vordering die inmiddels is
afgenomen door uitw inning van zekerheden (debiteuren).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover is thans nog geen uitspraak te doen. Te verw achten valt niet dat aan
de concurrente crediteuren een uitkering zal kunnen w orden gedaan.

10-01-2019
3

Het faillissement zal op korte termijn voor vereenvoudigde afw ikkeling
w orden voorgedragen.

03-09-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Naast de fiscus heeft de vennootschap een aantal crediteuren. Deze zijn
aangeschreven. Het w achten is op indiening van de vorderingen.

10-07-2018
1

Tot op heden dienden geen andere crediteuren vorderingen in. Kennelijk kiest
men ervoor geen vorderingen in te dienen. Het is niet in het belang van de
boedel om ter zake verder actie te ondernemen.

15-07-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen

10-07-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

10-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Dit hangt nauw samen met de ontw ikkelingen in de faillissementen van de
dochters van curanda.
Naast de verkoop van de activa daarvan zal in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek verder gaan.

10-07-2018
1

Zoals blijkt uit het voorgaande is de verkoop van de activa afgerond. de
incasso van de debiteuren w ordt voortgezet, evenals het
rechtmatigheidsonderzoek c.q. de incasso van de rekening-courantschulden
van de beheersmaatschappijen van de directeuren van curanda aan de
failliete vennootschap. Ook zal met de Belastingdienst overleg w orden
gevoerd over de eventueel door de boedel te nemen acties naar aanleiding
van het boekenonderzoek dat is uitgevoerd.

11-10-2018
2

Er is (opnieuw ) een andere contactpersoon bij de bank. De afspraak is dat
getracht w ordt om in augustus a.s. tot een regeling te komen w aarbij de bank
geheel w ordt ingelost uit de zekerheden. Vervolgens kan de boedel dan

15-07-2019
5

afw ikkelen met de directeuren vanw ege (het restant van) rekening-courantschulden.
Zie hiervoor bij de hoofdstukken "Bank" en "Rechtmatigheid".

03-03-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium zijn hierover nog geen mededelingen te doen.

10-07-2018
1

Het streven is om in de komende verslagperiode tot een afw ikkeling te komen.

15-07-2019
5

De afw ikkeling van de directeuren met de bank duurt langer dan verw acht. De
boedel probeert w aar mogelijk te bereiken dat een en ander w ordt versneld.

15-10-2019
6

Eind deze w eek vindt nieuw overleg plaats tussen de bank en de directeuren.
Er is toegezegd dat er uiterlijk deze maand duidelijkheid moet komen en de
boedel gaat er van uit dat de bank de borgen zal dagvaarden als zij niet
vrijw illige het aan de bank verschuldigde w illen voldoen. De bank houdt de
boedel op de hoogte van de ontw ikkelingen.

14-01-2020
7

Zie hiervoor bij "rechtmatigheid".

09-04-2020
8

De hoop is dat de bank in de komende verslagperiode voldaan w ordt, w aarna
de boedel met alsdan vrijvallende vorderingen op de holdings van de
directeuren kan gaan incasseren.
Dit is het laatste verslag. Het faillissement zal op de kortst mogelijke termijn
voor vereenvoudigde afw ikkeling w orden voorgedragen.

03-09-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

10-07-2018
1

