Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
15-01-2020
F.16/18/303
NL:TZ:0000055674:F003
03-07-2018

R-C
Curator

mr. Neijt
mr L.C. de Jong

Algemene gegevens
Naam onderneming
Autollease en Verhuur Cor Middelw eerd B.V.

10-07-2018
1

Gegevens onderneming
Autolease en Verhuur Cor Middelw eerd B.V.
Energiew eg 21
3481 MC Harmelen

10-07-2018
1

Kvk.nr. 30090031

Activiteiten onderneming
Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsw agens

10-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 272.000,00

Winst en verlies
€ -10.000,00

Balanstotaal
€ 1.031.659,00

Toelichting financiële gegevens
In 2016 w erd een verlies geleden van € 3.900 op een omzet van € 490.000

10-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-07-2018
1

Toelichting
Curanda had geen personeel in dienst. Personeel van de eveneens
gefailleerde zustermaatschappij Autobedrijf Cor Middelw eerd B.V. verrichte
w erkzaamheden voor curanda die in de onderlinge verhoudingen w erden
doorbelast.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-07-2018
1

Toelichting
Er is nog geen actief.

Verslagperiode
van
3-7-2018

10-07-2018
1

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

17-10-2018
2

t/m
16-10-2018
van
17-10-2018

24-01-2019
3

t/m
23-1-2019
van
18-4-2019

15-07-2019
5

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

15-10-2019
6

t/m
14-10-2019
van
15-3-2020
t/m
14-1-2020

Bestede uren

15-01-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

2 uur 9 min

2

3 uur 6 min

3

1 uur 36 min

4

1 uur 6 min

5

0 uur 36 min

6

0 uur 21 min

7

0 uur 24 min

totaal

9 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De voornoemde uren zijn als volgt onderverdeeld:

10-07-2018
1

Curator: 1,15 uur
W aarnemend curator: 1 uur
De voornoemde uren zijn als volgt onderverdeeld:

17-10-2018
2

Curator: 1,45 uur
W aarnemend curator: 0,85 uur
Failissementsmedew erkster: 0,80 uur
24-01-2019
3
De voornoemde uren in de derde verslagperiode zijn als volgt onderverdeeld:
Curator: 1,35 uur
Failissementsmedew erkster: 0,30 uur

De voornoemde uren in de vierde verslagperiode zijn als volgt onderverdeeld:

18-04-2019
4

Curator: 1,05 uur
Failissementsmedew erkster: 0,05 uur
De voornoemde uren in de vijfde verslagperiode zijn als volgt onderverdeeld:
Curator: 0,60 uur

15-07-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is een dochter van de eveneens gefailleerde vennootschap
Middelw eerd & Severs B.V. Feitelijk w ordt de directie gevoerd door 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.

17-10-2018
2

1.3 Verzekeringen
Deze zijn tot en met 31 juli a.s. betaald. Daarna zullen deze w orden beëindigd
vanw ege het faillissement.

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
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
Alle inventaris is eigendom van de zustermaatschappij. Curanda heeft als
enige activa haar debiteuren.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

10-07-2018
1

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

Geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen

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
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.
11-10-2018

17-10-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteurenportefeuille

€ 82.060,91

totaal

€ 82.060,91

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Voornoemd bedrag is het bedrag dat uit de administratie van curanda blijkt.
Alle debiteuren zijn verpand aan de bank. Er is overleg gaande w ie de
debiteuren gaat incasseren. De grootste debiteur is een vennootschap die,
volgens de directeuren, een verrekenbare tegenvordering heeft. Bezien zal
moeten w orden in hoeverre dit juist is.

10-07-2018
1

De grootste debiteur heeft inderdaad een verrekenbare tegenvordering. De
directeuren hebben onlangs gelden ontvangen door de verkoop van (activa
uit) een andere B.V. (die niet in staat van faillissement verkeert). de bank is in
onderhandeling met hen over betaling op de afgegeven borgstellingen. In de
komende verslagperiode zal hier meer duidelijkheid over komen.

18-04-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De boedel overlegt met de bank w ie gaat incasseren.

10-07-2018
1

De incasso loopt en w ordt voortgezet. Er blijkt inderdaad sprake van
aanzienlijke verrekenbare tegenvorderingen. De boedel ontvangt een bijdrage
voor alle geïncasseerde bedragen conform de separatistenregeling. W anneer
de bank uit overige zekerheden (borgstelling directeuren) kan w orden voldaan,
komt de opbrengst geheel aan de boedel toe.

17-10-2018
2

De incasso loopt en er is overleg tussen de bank en de directeuren met
betrekking tot de afgegeven borgstelling. Het zal afhangen van de vraag in
hoeverre de directeuren verhaal bieden hoeveel zij aan de bank kunnen
afdragen. De boedel volgt dit.

24-01-2019
3

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
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.

15-10-2019
6

Aan het einde van deze w eek vindt er nader overleg plaats tussen de bank
en de 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 uit hoofde van de borgstelling 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). W anneer de bank voldaan is, vervalt
het pandrecht van de bank op (onder meer) de rekening-courantvorderingen
die bestaan op de holdings van de directeuren.

15-01-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 180.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank bedraagt circa € 180.000.

10-07-2018
1

€ 178.604,78

17-10-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Voor de vordering van de bank zijn drie vennootschappen hoofdelijk
aansprakelijk. Al deze vennootschappen zijn gefailleerd.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is inmiddels gedaald door de incasso van
debiteuren. Ook zal de vordering nog dalen vanw ege het deel van de
verkoopopbrengst van de activa dat vanw ege het pandrecht aan de bank
toekomt.

24-01-2019
3

5.2 Leasecontracten
Geen, aldus de directie.

10-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank stelt een pandrecht te hebben op alle debiteuren. De boedel is in
afw achting van de stukken w aaruit zulks blijkt. Daarnaast is er een
persoonlijke borgstelling van de directeuren.

10-07-2018
1

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.

17-10-2018
2

5.4 Separatistenpositie
De bank is als pandhouder separatist.

10-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet aan de orde.

10-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet aan de orde.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-07-2018
1

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

10-07-2018
1

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
afw ikkelen met de directeuren vanw ege (het restant van) hun rekeningcourant-schulden.

15-07-2019
5

De boedel heeft inmiddels aan de bank afgedragen w at haar toekw am uit
hoofde van haar pandrechten. Er is geen reden te veronderstellen dat de bank
niet geheel zal w orden voldaan.

15-10-2019
6

Voor het einde van deze maand moet er duidelijkheid komen of de bank
vanuit de borgstellingen kan w orden voldaan.

15-01-2020
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er w ordt niet voortgezet. Er w as onvoldoende vooruitzicht op een batig saldo
bij voortzetting. Dit is onder meer te w ijten aan het feit dat curanda geen
eigen auto's heeft en deze van een derde partij moet betrekken.

10-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn veel partijen benaderd met de vraag of men w il doorstarten. Dit betreft
grote spelers en kleinere regionale partijen in de markt. Er is thans overleg
gaande met een aantal van hen. De boedel is in afw achting van concrete
biedingen.

10-07-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zoeken naar partijen die w illen/kunnen doorstarten c.q. activa en/of personeel
en/of de huur van het pand w illen overnemen.

10-07-2018
1

Alle zaken zijn inmiddels verkocht. Zie punt 3.
Dit punt is daarmee afgerond.

24-01-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit is in onderzoek.

10-07-2018
1

In de boekhouding zijn vooralsnog geen onrechtmatigheden aangetroffen.

17-10-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Ook dit w ordt onderzocht. De jaarrekening 2016 zou gedeponeerd zijn. 2017 is
in concept gereed.

10-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit w ordt onderzocht.

10-07-2018
1

Deze verklaring w as niet vereist.

17-10-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

10-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ook dit w ordt onderzocht. Er bestaan schulden in rekening-courant van de
beheersmaatschappijen van de directeuren richting curandi.
Nee

10-07-2018
1

24-01-2019
3

Toelichting
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. het bestaan van de rekeningcourantschulden van de beheersmaatschappijen geldt w el. Deze vorderingen
vallen onder et pandrecht van de bank en w orden meegenomen in de
discussie rond de uitw inning van de zekerheden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit w ordt nader onderzocht.
Nee
Toelichting
Er is niet gebleken van Paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-07-2018
1

18-04-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek naar alle voornoemde punten.

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.

17-10-2018
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.
De kw estie met de Belastingdienst loopt nog. De boedel w ordt op de hoogte
gesteld als er ontw ikkelingen zijn.

18-04-2019
4

Er is nog steeds niet duidelijk hoe de fiscale kw estie afgew ikkeld gaat w orden.
De boedel volgt dit en zow el de belastingdienst als de directeuren verstrekken
tot op heden informatie.

15-07-2019
5

De Belastingdienst is nog steeds bezig met het onderzoek.

15-10-2019
6

Het onderzoek loopt nog maar er lijkt w einig bew eging in te zitten.
De boedel volgt dit en probeert, voor zoveel mogelijk, de afhandeling te
bespoedigen.

15-01-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-10-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 177.587,00
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.

8.3 Pref. vord. UWV

17-10-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-10-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

17-10-2018
2

6

24-01-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.326,57

17-10-2018
2

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vordering van de Rabobank van € 178.604,78, die
inmiddels door uitw inning van zekerheden is gedaald.
€ 186.649,17

24-01-2019
3

Toelichting
in de afgelopen periode hebben nog een aantal crediteuren hun vorderingen
ingediend. het genoemde bedrag is inclusief de vordering van de Rabobank.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
W anneer de vordering van de bank, zoals te verw achten is, w egvalt, resteren
er nauw elijks concurrente crediteuren meer.

15-07-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden zijn nog geen vorderingen
ingediend. De crediteuren belopen exclusief de vorderingen van de bank en de
fiscus op grond van de administratie van curanda ruim € 35.000.

10-07-2018
1

Een aantal crediteuren kiest er kennelijk voor geen vordering in te dienen. het
is niet in het belang van de boedel daar verder w erk aan te besteden temeer
w aar niet te verw achten valt dat er een uitkering aan de concurrente
crediteuren gaat plaatsvinden.

24-01-2019
3

Er zijn geen w ijzigingen in de crediteurenposities.

15-01-2020
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen, aldus de directie.

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
De focus ligt thans op het zoeken van een koper van de activa.
Ook hier geldt dat de boedel de uitw inning van de zekerheden door de bank
w il monitoren daar de bank ruim in de zekerheden zit.
Daarnaast zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

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.

17-10-2018
2

De directeuren hebben bij de Belastingdienst middels een eigen advocaat
bezw aar gemaakt tegen de conclusies die in het rapport zijn getrokken uit het
boekenonderzoek. Zij communiceren hier open over richting de boedel en dit
w ordt gevolgd. W anneer de conclusies in stand blijven, zal moeten w orden
bezien of de Belastingdienst actie onderneemt tegen de bestuurders of dat dit
meer op de w eg van de boedel ligt.

24-01-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is hierover nog geen uitspraak te doen. Streven is w el binnen
een half jaar na heden af te ronden.

18-04-2019
4

Dit faillissement zou, w anneer de afw ikkeling van de bank nu volgens plan
verloopt, binnen drie maanden moeten kunnen w orden afgew ikkeld.

15-07-2019
5

De afw ikkeling met de bank heeft langer nodig dan verw acht. Vanuit de boedel
w ordt er alles aan gedaan een en ander te versnellen.

15-10-2019
6

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

15-01-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
15-4-2020

15-01-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

10-07-2018
1

