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Gegevens onderneming
Bij beschikking van 3 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht voorlopig surseance van betaling verleend aan de besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Autoservice W egman B.V.
(KvK 50665529), W egman Finance B.V. (KvK 67941184), Taxi W egman B.V.
(KvK 30279141), W egman Personenvervoer B.V. (KvK 67942385), Autobedrijf
C. W egman B.V. (KvK 23065454), C. W egman Beheer B.V. (KvK 24420657),
Lotax Taxibedrijf B.V. (KvK 23049475) en Personenvervoer Drechtsteden B.V.
(KvK 24337353) met benoeming van mr P.A.M. Penders tot rechter-commissaris
en aanstelling van mr Alice van der Schee tot bew indvoerder.
Bij beschikking van 5 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht de surseances van betaling van de vennootschappen Autoservice
W egman B.V., W egman Finance B.V., Taxi W egman B.V., Autobedrijf C.
W egman B.V., C. W egman Beheer B.V., Lotax Taxibedrijf B.V. en
Personenvervoer Drechtsteden B.V. ingetrokken onder het gelijktijdig
uitspreken van de faillissementen van de vennootschappen en met aanstelling
van mr Alice van der Schee tot curator. Op 12 april 2019 is tevens het
faillissement van W egman Personenvervoer B.V. uitgesproken onder de
gelijktijdige intrekking van de surseance van betaling van de vennootschap.
De voorgenoemde entiteiten zullen hierna gezamenlijk w orden aangeduid als
'W egman Groep'.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van W egman Groep bestaan onder andere uit een taxien vervoersbedrijf alsmede een autoreparatie en –verkoopbedrijf. De taxi- en
vervoersdiensten van W egman Groep w orden uitgevoerd ten behoeve van
vervoerscontracten die W egman Groep met diverse opdrachtgevers heeft
afgesloten, w aaronder gemeentes en zorgverzekeraars. Een deel van het
vervoer verzorgt W egman Groep op basis van (onder)aanneming voor andere
vervoersbedrijven.
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W egman Groep exploiteert haar ondernemingen in vestigingen aan de
Industriew eg 4 te Ameide (autobedrijf), aan de De Tip 14 te Ameide (taxibedrijf
en personenvervoer) en aan de Industriew eg 21 te Vianen (autobedrijf). De
failliete entiteiten hebben gezamenlijk circa 350 voertuigen tot hun
beschikking, w aarvan het grootste deel w ordt geleased van diverse
leasemaatschappijen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Taxi W egman B.V.
Jaar
2019
2018
2017
2016
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Omzet
W inst en verlies Balanstotaal
€ 2.383.913 € - 543.580
€€ 10.151.864 € - 1.705.761
€€ 6.158.650 € 364.948
€ 2.569.480
€ 4.482.755 € 368.666
€ 1.651.844

Lotax Taxibedrijf B.V.
Jaar
2019
2018
2017
2016

Omzet
€0
€ 1.163.645
€ 1.341.908
€ 3.159.311

W inst en verlies
€ - 37.610
€ - 84.717
€0
€0

Balanstotaal

€ 218.121
€ 913.435

Personenvervoer Drechtsteden B.V.
Jaar
2019
2018
2017
2016

Omzet
€ 1.311
€ 1.162.080
€ 2.308.185
€ 6.546.637

W inst en verlies Balanstotaal
€ - 23.300
€ - 462.399
€ - 507.695
€ 603.025
€ 75.604
€ 866.616

In de eerste verslagperiode is de administratie van W egman Groep
veiliggesteld en zijn de conceptjaarrekeningen 2017 en balansposities en
w inst- en verliesrekeningen van Taxi W egman B.V., Lotax Taxibedrijf B.V. en
Personenvervoer Drechtsteden B.V. ontvangen. In de komende verslagperiode
zullen de financiële gegevens van de overige vennootschappen w orden
verzameld en bestudeerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
313
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Toelichting
Lotax Taxibedrijf B.V.: 24
Personenvervoer Drechtsteden B.V.: 2
Autobedrijf C. W egman B.V.: 9
Autoservice W egman B.V.: 3
Taxi W egman B.V.: 275

Boedelsaldo
€ 66.271,71

08-05-2019
1

€ 184.527,80

15-08-2019
2

Verslagperiode
van
3-4-2019

08-05-2019
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t/m
6-5-2019
van
7-5-2019

15-08-2019
2

t/m
5-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

293,20 uur

2

162,40 uur

totaal

455,60 uur

Toelichting bestede uren
Surseanceperiode: 27,40 uren
Faillissementsperiode: 265,80 uren.
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In de tw eede verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van W egman Groep
alsmede de realisatie van de doorstart van de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast
zijn w erkzaamheden verricht in het kader van de financiële afw ikkeling van
de voortzettingsperiode en het vaststellen van de posities van de
verschillende zekerheidsgerechtigden.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W egman Groep bestaat uit acht vennootschappen. De activiteiten van
W egman Groep, bestaande uit het taxi- en vervoersbedrijf alsmede het
autobedrijf, zijn in de verschillende vennootschappen ondergebracht.
C. W egman Beheer B.V. is opgericht op 27 augustus 2007 en w ordt bestuurd
door de heer C.H.J. W egman. De heer W egman houdt tevens alle aandelen in
deze vennootschap.
Autobedrijf C. W egman B.V. is opgericht op 29 augustus 2007 en w ordt
bestuurd door C. W egman Beheer B.V. In maart 2019 is de heer S. de Jong
aangesteld als tw eede statutair bestuurder. De aandelen in Autobedrijf C.
W egman B.V. w orden gehouden door C. W egman Beheer B.V.
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Taxi W egman B.V. is opgericht op 28 juni 2010 en w ordt bestuurd door C.
W egman Beheer B.V. In maart 2019 is tevens de heer S. de Jong aangesteld
als tw eede statutair bestuurder. De aandelen in Taxi W egman B.V. w orden
gehouden door C. W egman Beheer B.V.
Autoservice W egman B.V. is opgericht op 25 augustus 2010 en w ordt bestuurd
door C. W egman Beheer B.V. De aandelen in Autobedrijf C. W egman B.V.
w orden gehouden door C. W egman Beheer B.V.
W egman Finance B.V. is opgericht op 30 januari 2017 en w ordt bestuurd door
C. W egman Beheer B.V. In maart 2019 is de heer S. de Jong aangesteld als
tw eede statutair bestuurder. De aandelen in W egman Finance B.V. w orden
gehouden door C. W egman Beheer B.V.
W egman Personenvervoer B.V. is opgericht op 30 januari 2017 en w ordt
bestuurd door W egman Finance B.V. In maart 2019 is de heer S. de Jong
aangesteld als tw eede statutair bestuurder. De aandelen in W egman
Personenvervoer B.V. w orden gehouden door W egman Finance B.V.
Lotax Taxibedrijf is opgericht op 19 augustus 1993 en op 1 februari 2017 zijn
alle aandelen in deze vennootschap overgenomen door W egman
Personenvervoer B.V. De vennootschap w ordt sindsdien bestuurd door
W egman Personenvervoer B.V.
Personenvervoer Drechtsteden B.V. is opgericht op 1 juli 2002 en op 1 februari
2017 zijn alle aandelen in deze vennootschap overgenomen door W egman
Personenvervoer B.V. De vennootschap w ordt sindsdien bestuurd door
W egman Personenvervoer B.V. en in maart 2019 is de heer S. de Jong
aangesteld als tw eede statutair bestuurder.

1.2 Lopende procedures
Er is een gerechtelijke procedure tijdens het faillissement bij het Gerechtshof
Den Haag aanhangig gemaakt tegen de vennootschap Taxi W egman B.V.. De
procedure betreft een loonvordering van een voormalig w erknemer van
voornoemde vennootschap.
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De procedure die tegen de vennootschap Taxi W egman B.V. aanhangig is
gemaakt w ordt tegen de curator voortgezet (zie randnummer 9 –
Procedures).
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen van W egman Groep zijn direct na de surseances
geïnventariseerd. W egman Groep heeft autoverzekeringen afgesloten met
betrekking tot de voertuigen die de gefailleerden vennootschappen tot hun
beschikking hebben. Door W egman Groep zijn voorts diverse andere
verzekeringen afgesloten ten aanzien van o.a. brand, bedrijfsschade,
ziekteverzuim en rechtsbijstand.
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De verzekeringen zijn in overleg met de assurantietussenpersoon gedurende
het faillissement voortgezet ten behoeve van de voortzetting van de
bedrijfsactiviteiten van W egman Groep (zie randnummer 6 - Voortzetting). Na
afronding van de voortzetting van de activiteiten en de verkoop van de activa
zullen de betreffende verzekeringen beëindigd w orden.
In de tw eede verslagperiode zijn de verzekeringen van W egman Groep
beëindigd.
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1.4 Huur
W egman Groep huurde een zestal locaties in Ameide, Gouda, Dordrecht en
Vianen. Deze huurovereenkomsten zijn in de afgelopen verslagperiode
geïnventariseerd. De huurovereenkomsten zijn na verkregen machtiging van
de rechter-commissaris op grond van artikel 39 Faillissementsw et opgezegd
met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn van drie maanden.
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In de tw eede verslagperiode is de huurlocatie in Vianen opgeleverd. De
overige huurlocaties maken onderdeel uit van de doorstart en ten aanzien
van deze locaties zijn nieuw e huurovereenkomsten gesloten door de
doorstartende partijen (zie randnummer 6 – Doorstart).
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1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van W egman Groep heeft verklaard dat het faillissement is
veroorzaakt door een te snelle uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van de
groep, met name in de taxi- en vervoerstak. De snelheid van de uitbreiding had
tot gevolg dat er onvoldoende zicht op en controle over de uitgaven van de
vennootschappen bestond. Ten gevolge van de uitbreiding w as er voorts
sprake van een zeer aanzienlijke stijging van de kosten en een steeds
ernstiger liquiditeitstekort. Als gevolg daarvan konden de schuldeisers van
W egman Groep op enig moment niet langer betaald w orden en w erden ook de
salarissen van veel w erknemers na februari 2019 onbetaald gelaten. Na een
beoordeling van de financiële posities van de vennootschappen heeft het
bestuur besloten om voor alle groepsvennootschappen surseance van betaling
aan te vragen. Daaropvolgend zijn op 5 en 12 april 2019 de faillissementen
van de vennootschappen van de W egman Groep uitgesproken.
In het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zullen de
verklaringen van het bestuur w orden geverifieerd en zal w orden vastgesteld of
de beschreven gang van zaken de primaire oorzaak van het faillissement is
gew eest.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
313
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
313
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-4-2019

313

totaal

313

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de afgelopen verslagperiode is aan alle w erknemers van W egman Groep
ontslag aangezegd. De w erknemers hebben op 8 april 2019 een ontslagbrief
ontvangen. Voorts zijn in samenspraak met het UW V personeelsbijeenkomsten
georganiseerd ter zake de intake bij het UW V alsmede om het personeel op de
hoogte te houden van de ontw ikkelingen. De loongarantieregeling is in
w erking getreden. Het personeel heeft gedurende het faillissement de
w erkzaamheden onder leiding van de curator voortgezet (zie randnummer 6 Voortzetting).
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In de tw eede verslagperiode heeft een voortzetting van de
bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden tot en met 12 mei 2019. Het personeel
heeft gedurende die periode de w erkzaamheden onder leiding van de curator
voortgezet (zie randnummer 6 - Voortzetting). Nu de voortzetting ten einde is
en de opzegtermijnen van de arbeidscontracten zijn geëindigd, resteren er
thans geen w erkzaamheden.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschappen hebben geen onroerende zaken in
eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Omdat de gefailleerde vennootschappen geen onroerende zaken in eigendom
hebben, resteren er geen w erkzaamheden.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen Ameide en Vianen

€ 85.175,50

totaal

€ 85.175,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Taxi W egman B.V. heeft voertuigen, boardcomputers en kantoorinventaris in
eigendom. Een deel van deze roerende zaken zal in het kader van de
doorstart w orden verkocht (zie randnummer 6 - Doorstart).
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Autobedrijf C. W egman B.V. en Autoservice W egman B.V. hebben beide
voertuigen, apparatuur en gereedschap ten behoeve van de w erkplaats(en) in
eigendom, alsmede ICT-apparatuur. Ook een deel van deze roerende zaken
zal aan de doorstartende partij w orden verkocht.
Behoudens enige kantoorinventaris hebben de overige vennootschappen geen
bedrijfsmiddelen in eigendom.
In de tw eede verslagperiode zijn de voorgenoemde roerende zaken van
W egman Groep, zijnde bodemzaken en niet-bodemzaken, aan de
doorstartende partijen verkocht in het kader van de doorstart (zie
randnummer 6 – Doorstart). Dit betroffen de roerende zaken op de locaties
te Ameide.
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De roerende zaken op de locatie te Vianen zijn middels een veiling van
BVA/Troostw ijk te gelde gemaakt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de bodemzaken op grond van artikel
21 Invorderingsw et 1990.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In het kader van de doorstart van de bedrijfsactiviteiten w orden zo veel
mogelijk bedrijfsmiddelen aan de doorstartende partijen verkocht (zie
randnummer 6 - Doorstart). Voor zover er bedrijfsmiddelen niet w orden
overgenomen door de doorstartende partijen, w ordt in de komende
verslagperiode onderzocht hoe deze activa te gelde gemaakt kunnen w orden.
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In de tw eede verslagperiode zijn alle bedrijfsmiddelen van W egman Groep te
gelde gemaakt. Er resteren thans geen w erkzaamheden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onderhanden w erk:
Taxi W egman B.V. en W egman Personenvervoer B.V. hebben
vervoerscontracten gesloten met diverse opdrachtgevers (w aaronder
gemeentes en zorgverzekeraars) met betrekking tot onder andere
leerlingenvervoer, W MO-vervoer en vervoer op grond van de Jeugdw et. Een
deel van de contracten betreffen overeenkomsten van (onder)aanneming.
Nagenoeg alle vervoerscontracten zijn van rechtsw ege beëindigd ten gevolge
van het faillissement.
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Na het faillissement zijn de w erkzaamheden in het kader van de
vervoerscontracten voortgezet ten einde de kans op een doorstart te
vergroten, alsmede om te voorkomen dat door het uitvallen van het vervoer
nadeel aan kw etsbare doelgroepen (w aaronder ouderen en schoolkinderen)
w ordt toegebracht (zie randnummer 6 - Voortzetting).
Voorraadartikelen:
Autobedrijf C. W egman B.V. en Autoservice W egman B.V. hebben een beperkte
hoeveelheid voorraadartikelen in eigendom, w aaronder met name
reserveonderdelen voor voertuigen, brandstof en motorolie.
Onderhanden w erk: . De w erkzaamheden in het kader van de
vervoerscontracten zijn tot en met 12 mei 2019 onder leiding van de curator
voortgezet (zie randnummer 6 – Voortzetting). De doorstartende partij voor
het taxibedrijf heeft nadien nieuw e vervoerscontracten met de
opdrachtgevers gesloten.
Voorraadartikelen: In de tw eede verslagperiode zijn de voorraadartikelen op
de locaties te Ameide overgedragen aan de doorstartende partijen (zie
randnummer 6 – Doorstart). De koopprijs voor de voorraadartikelen is
inbegrepen in de koopsom onder 'Bedrijfsmiddelen'. De voorraadartikelen op
de locatie te Vianen zijn middels een veiling van BVA/Troostw ijk te gelde
gemaakt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In het kader van de doorstart van de bedrijfsactiviteiten zijn de
w erkzaamheden voor de opdrachtgevers tijdelijk voorgezet (zie randnummer 6
- Voortzetting). De doorstartende partij van Taxi W egman B.V. en W egman
Personenvervoer B.V. zal na de overname van de activa nieuw e
vervoerscontracten met de opdrachtgevers sluiten.
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De aanw ezige voorraadartikelen w orden zo veel mogelijk aan de
doorstartende partij van Autobedrijf C. W egman B.V. en Autoservice W egman
B.V. verkocht. Voor zover voorraadartikelen niet w orden gekocht door de
doorstarter, w ordt in de komende verslagperiode onderzocht hoe de
voorraadartikelen te gelde gemaakt kunnen w orden.
Nu de voorraadartikelen te gelde zijn gemaakt, resteren er te dien aanzien
geen w erkzaamheden meer. Ten aanzien van de voortzetting van het
onderhanden w erk, derhalve de vervoerscontracten zal in de komende
verslagperiode de financiële afw ikkeling met de opdrachtgevers w orden
afgerond. (zie randnummer 6 – Voortzetting).
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen in W egman Tours en Travel B.V.
totaal

Toelichting andere activa
C. W egman Beheer B.V. houdt alle aandelen in W egman Tours & Travel B.V.
(KvK 67147852). Zij is tevens bestuurder van deze entiteit.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De aandelen in W egman Tours & Travel B.V. maken onderdeel uit van de
doorstartovereenkomst (randnummer 6 - Doorstart). De aandelen zullen
derhalve aan de doorstartende partij w orden overgedragen.
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De aandelen in W egman Tours & Travel B.V. zijn in de tw eede verslagperiode
in het kader van de doorstart verkocht (randnummer 6 – Doorstart). De
levering van de aandelen dient nog plaats te vinden.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.641.392,63
totaal

€ 1.641.392,63

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie zou Taxi W egman B.V. over een debiteurenportefeuille
ter hoogte van € 1.641.392,63 inclusief btw beschikken. Er zijn echter tw ijfels
over de juistheid van dit bedrag. De debiteurenvorderingen zijn w aarschijnlijk
verpand (zie randnummer 5). Van de overige groepsvennootschappen is de
omvang van de debiteurenportefeuille nog niet bekend.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de eerste verslagperiode zijn de debiteurenlijsten opgevraagd. In de
komende verslagperiode w orden de debiteurenvorderingen nader
geïnventariseerd en zal w orden onderzocht w ie rechthebbende tot de
debiteurenvorderingen is.
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In de tw eede verslagperiode is bij een aantal opdrachtgevers informatie
gevraagd omtrent de omvang van de openstaande debiteurenvorderingen.
Tevens zijn w erkzaamheden verricht ten einde vast te stellen w ie
rechthebbende tot de vorderingen is. Deze w erkzaamheden w orden in de
komende verslagperiode voortgezet.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 760.704,14
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank: € 104.964,61
ING Bank N.V.: € 655.739,53

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Taxi W egman B.V., Lotax Taxibedrijf B.V. en W egman Personenvervoer B.V.
hebben diverse leaseovereenkomsten gesloten ten aanzien van circa 250
voertuigen. De leasecontracten betreffen grotendeels operational lease.
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De doorstartende partij van het taxibedrijf is voornemens een deel van de
lopende leaseovereenkomsten over te nemen (zie randnummer 6 - Doorstart).
Ten aanzien van de voertuigen w aarvoor de doorstarter geen afspraken met
de leasemaatschappijen maakt, zal op korte termijn w orden overgegaan tot de
retournering van de voertuigen.
In de tw eede verslagperiode is een deel van de leasevoertuigen na de
voortzettingsperiode geretourneerd aan de leasemaatschappijen. Ten
aanzien van de resterende leasevoertuigen heeft de doorstartende partij
van het taxibedrijf nieuw e leaseovereenkomsten gesloten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich meerdere partijen gemeld die een pandrecht op onder andere
de debiteurenvorderingen van de gefailleerden pretenderen. Onder deze
partijen bevinden zich tevens Rabobank en ING Bank N.V. De laatstgenoemde
partijen hebben naast pandrechten op de debiteurenvorderingen tevens
pandrechten op de bedrijfsactiva van (een deel van) de vennootschappen. In
de komende verslagperiode w orden alle pandrechten beoordeeld en zal
w orden vastgesteld w elke rangorde aan de pandrechten toebedeeld w ordt.
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In de tw eede verslagperiode zijn de pandrechten van de verschillende
partijen geverifieerd en is onderzocht w elke rangorde aan deze pandrechten
kan w ordt toebedeeld. Dit onderzoek is nog niet geheel afgerond. Tevens
zijn de verpande bedrijfsactiva van de vennootschappen te gelde gemaakt
(zie randnummer 3 – Bedrijfsmiddelen en Voorraad).
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5.4 Separatistenpositie
De banken en de overige pandhouders bekleden mogelijk een
separatistenpositie met betrekking tot de debiteurenvorderingen. Daarnaast
bekleden Rabobank en ING Bank B.V. deze positie mogelijk ook ten aanzien
van de bedrijfsactiva.
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In de tw eede verslagperiode is vastgesteld dat een aantal pandhouders
separatistenposities bekleden ten aanzien van de debiteurenvorderingen. De
rangorde dient te w orden vastgesteld. Rabobank en ING Bank N.V. bekleden
deze positie tevens ten aanzien van de bedrijfsactiva.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een aantal crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op
een eigendomsvoorbehoud. De posities van deze crediteuren w orden in de
komende verslagperiode beoordeeld en w aar mogelijk zal w orden overgegaan
tot de retournering van de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd.
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In de tw eede verslagperiode zijn de posities van de crediteuren die zich op
een eigendomsvoorbehoud hebben beroepen beoordeeld. Een groot aantal
goederen w aarop een eigendomsvoorbehoud zou zijn bedongen is niet bij de
gefailleerde vennootschappen aangetroffen. De posities van deze
crediteuren zijn thans afgew ikkeld. De doorstartende partij dient ook nog
met een partij met eigendomsvoorbehoud af te w ikkelen. Die afw ikkeling
w ordt door de curator gemonitord.
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5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft zich beroepen op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft zich beroepen op een recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nadat volledige inventarisatie van de betreffende zekerheidsrechten heeft
plaatsgevonden en de gepretendeerde rechten zijn geverifieerd, zal w orden
beoordeeld hoe de rechtsgeldig bevonden rechten kunnen w orden
afgew ikkeld.
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In de komende verslagperiode zal w orden beoordeeld w elke
debiteurenvorderingen aan w elke pandhouder toekomen en zullen de
posities van de pandhouders w orden afgew ikkeld.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum surseance (3 april 2019) zijn de bedrijfsactiviteiten van W egman
Groep gedeeltelijk voortgezet ten einde de mogelijkheden voor een doorstart
te vergroten. Omdat W egman Groep het vervoer voor een aantal kw etsbare
doelgroepen verzorgde, w erd een tijdelijke voortzetting van de activiteiten
bovendien van maatschappelijk belang geacht. Naar aanleiding daarvan zijn
afspraken gemaakt met de opdrachtgevers om de desbetreffende
vervoerscontracten – ondanks het eindigen daarvan van rechtsw ege – tijdelijk
te continueren.

08-05-2019
1

Gedurende de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten hebben
doorstartonderhandelingen met verschillende kandidaten plaatsgevonden.
Naar aanleiding daarvan is met tw ee doorstartkandidaten overeenstemming
bereikt, te w eten de nieuw e vennootschappen Personenvervoer W egman B.V.
en Autobedrijf W egman B.V., w aarbij er geen link is met de huidige
aandeelhouder van de failliete ondernemingen. Deze partijen zullen met
ingang van 13 mei 2019 een deel van de bedrijfsactiviteiten van W egman
Groep overnemen, w aarna de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten door de
curator zal w orden beëindigd.
In de tw eede verslagperiode zijn de bedrijfsactiviteiten gedeeltelijk tot en
met 12 mei 2019 voortgezet en is de exploitatie van de activiteiten met
ingang van 13 mei 2019 overgenomen door de doorstartende partijen.
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6.2 Financiële verslaglegging
In een van de volgende faillissementsverslagen zal de (financiële)
verantw oording voor de voortzetting w orden opgenomen.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de komende verslagperiode zal de voortzetting van de activiteiten w orden
afgerond.
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In een komende verslagperiode zal de financiële afw ikkeling van de
voortzettingsperiode w orden afgerond, w aarna financiële verslaglegging kan
plaatsvinden.
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Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Direct na het uitspreken van de surseance is een verkooptraject opgestart.
Naar aanleiding daarvan is een aantal biedingen op (onderdelen van) de
activiteiten en de roerende zaken ontvangen. Vervolgens hebben er
gesprekken plaatsgevonden en zijn de biedingen nader geanalyseerd. Nadien
is overeenstemming bereikt met tw ee van de doorstartkandidaten, Autobedrijf
W egman B.V. en Personenvervoer W egman B.V.
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Voornoemde kopers zullen de activiteiten van het autobedrijf (met uitzondering
van het autobedrijf te Vianen) met ingang van 18 mei 2019 overnemen. De
activiteiten van het taxibedrijf w orden met ingang van 13 mei 2019
overgenomen. W at betreft de vervoerscontracten en leaseovereenkomsten
zullen kopers trachten afspraken te maken met (een deel van) de
opdrachtgevers en leasemaatschappijen.
De kopers nemen voorts de roerende zaken alsmede de goodw ill van het taxien autobedrijf over. Daarnaast w orden ook de aandelen in W egman Tours &
Travel B.V. (een deelneming van C. W egman Beheer B.V.) overdragen aan
Personenvervoer W egman B.V.
Ten einde de bedrijfsactiviteiten van W egman Groep te kunnen continueren
zullen de kopers voorts aan een aanzienlijk deel van de w erknemers van
W egman Groep een nieuw e arbeidsovereenkomst aanbieden.
In de tw eede verslagperiode zijn de activa van het autobedrijf op 8 mei 2019
aan Autobedrijf W egman B.V. overgedragen. Op 13 mei 2019 zijn de activa
van het taxibedrijf overgenomen door Personenvervoer W egman B.V. De
doorstartende partijen hebben hun respectievelijk vennootschapsrechtelijke
namen gew ijzigd om zo dicht mogelijk de namen van de failliete
vennootschappen te benaderen. Door de doorstartende partijen zijn
arbeidsovereenkomsten aan een deel van de w erknemers van W egman
Groep aangeboden en met (een deel van) de opdrachtgevers zijn nieuw e
vervoerscontracten gesloten. Daarnaast heeft Personenvervoer W egman B.V.
met een aantal leasemaatschappijen overeenkomsten gesloten ten einde
een deel van de leasevoertuigen te behouden.
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6.5 Verantwoording
In een van de volgende faillissementsverslagen zal de (financiële)
verantw oording voor de doorstart van Autobedrijf W egman B.V. en
Personenvervoer W egman B.V. w orden opgenomen.
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De doorstartende partijen hebben een koopprijs van in totaal € 170.001,voldaan. In de koopsom zijn de roerende zaken (zie randnummer 3 –
Bedrijfsmiddelen en Voorraad) en de goodw ill van de beide ondernemingen
inbegrepen.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode(n) zal de doorstart door Autobedrijf W egman
B.V. en Personenvervoer W egman B.V. w orden gerealiseerd.

08-05-2019
1

In de komende verslagperiode(n) zal een afrekening met Rabobank en ING
Bank N.V. plaatsvinden ten aanzien van de opbrengsten van de aan hen
verpande bedrijfsactiva.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening 2016 voor Taxi
W egman B.V. Daarmee hebben gefailleerden niet voldaan aan de verplichting
voor het tijdig deponeren van de jaarrekeningen.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
In deze verslagperiode is de financiële administratie alsmede de overige
benodigde documentatie van de gefailleerden veiliggesteld.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) w ordt onderzoek gedaan naar de oorzaak
van de faillissementen en mogelijke onregelmatigheden,
benadelingshandelingen en eventueel w anbeleid.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 181,53
Toelichting
Autobedrijf C. W egman: € 27,23
Autoservice W egman: € 15,13
C. W egman Beheer: € 0,00
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Lotax Taxibedrijf: € 9,08
Personenvervoer Drechtsteden: € 15,13
Taxi W egman: € 93,78
W egman Finance: € 0,00
W egman Personenvervoer: € 21,18
€ 411,41
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Toelichting
Autobedrijf C. W egman: € 78,65
Autoservice W egman: € 45,38
C. W egman Beheer: € 12,10
Lotax Taxibedrijf: € 18,15
Personenvervoer Drechtsteden: € 30,25
Taxi W egman: € 187,55
W egman Finance: € 0,00
W egman Personenvervoer: € 39,33

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 54.892,73
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Toelichting
Autobedrijf C. W egman: € 335,00
Autoservice W egman: € 0,00
C. W egman Beheer: € 0,00
Lotax Taxibedrijf: € 3.605,25
Personenvervoer Drechtsteden: € 10.897,48
Taxi W egman: € 39.905,00
W egman Finance: € 0,00
W egman Personenvervoer: € 150,00
€ 72.719,46
Toelichting
Autobedrijf C. W egman: € 335,00
Autoservice W egman: € 0,00
C. W egman Beheer: € 0,00
Lotax Taxibedrijf: € 3.605,25
Personenvervoer Drechtsteden: € 10.897,48
Taxi W egman: € 57.731,73
W egman Finance: € 0,00
W egman Personenvervoer: € 150,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
55

08-05-2019
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Toelichting
Autobedrijf C. W egman: 8
Autoservice W egman: 5
C. W egman Beheer: 0
Lotax Taxibedrijf: 2
Personenvervoer Drechtsteden: 4
Taxi W egman: 30
W egman Finance: 0
W egman Personenvervoer: 6
111
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Toelichting
Autobedrijf C. W egman: 8
Autoservice W egman: 15
C. W egman Beheer: 4
Lotax Taxibedrijf: 5
Personenvervoer Drechtsteden: 9
Taxi W egman: 58
W egman Finance: 0
W egman Personenvervoer: 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.704.767,07
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Toelichting
Autobedrijf C. W egman: € 33.341,84
Autoservice W egman: € 10.187,46
C. W egman Beheer: € 0,00
Lotax Taxibedrijf: € 24.664,61
Personenvervoer Drechtsteden: € 28.055,97
Taxi W egman: € 2.174.575,01
W egman Finance: € 0,00
W egman Personenvervoer: € 433.942,18
€ 4.259.061,87

15-08-2019
2

Toelichting
Autobedrijf C. W egman: € 258.648,39
Autoservice W egman: € 88.664,15
C. W egman Beheer: € 20.474,05
Lotax Taxibedrijf: € 30.029,38
Personenvervoer Drechtsteden: € 30.508,97
Taxi W egman: € 2.853.363,31
W egman Finance: € 0,00
W egman Personenvervoer: € 977.373,62

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is thans een lopende procedure bekend w aarbij Taxi W egman B.V. partij is.
Deze is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. De overige vennootschappen
zijn niet betrokken bij gerechtelijke procedures.
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9.2 Aard procedures
De aanhangige procedure betreft een (loon)vordering van een voormalig
w erknemer van Taxi W egman B.V.
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9.3 Stand procedures
De w erknemer van Taxi W egman B.V. heeft beroep ingesteld tegen een vonnis
van de rechtbank w aarin haar vordering op Taxi W egman B.V. w erd
afgew ezen. De procedure is aanhangig gemaakt bij het Gerechtshof Den Haag.
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In de tw eede verslagperiode heeft het Gerechtshof Den Haag de curator als
verw eerster in de procedure opgeroepen. Aan de curator is verzocht om een
verw eerschrift in te dienen en ter zitting te verschijnen.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Indien nodig zal de voortgang en uitkomst van de procedure zal w orden
gemonitord.
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In de komende verslagperiode zal een verw eerschrift bij het Gerechtshof Den
Haag w orden ingediend.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- realiseren doorstart met Autobedrijf W egman B.V. en Personenvervoer
W egman B.V..;
- afronden (financiële verantw oording over) voortzettingsperiode;
- retournering resterende leasevoertuigen;
- beoordeling zekerheidsrechten van zekerheidsgerechtigden;
- vaststellen en afhandelen van rechten van derden;
- te gelde maken van na de doorstart resterende roerende zaken;
- vaststellen omvang debiteurenportefeuille van groepsvennootschappen;
- voorbereiden rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren aanhangige procedure;
- ontruiming en oplevering van de na de doorstart resterende gehuurde
locaties;
- verdere inventarisatie crediteurenvorderingen.
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- afronden (financiële verantw oording over) voortzettingsperiode;
- beoordeling zekerheidsrechten van zekerheidsgerechtigden;
- vaststellen omvang debiteurenportefeuille van groepsvennootschappen;
- voorbereiden rechtmatigheidsonderzoek;
- indienen verw eerschrift in aanhangige procedure;
- verdere inventarisatie crediteurenvorderingen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
6-11-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.
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Bijlagen
Bijlagen

