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Algemene gegevens
Naam onderneming
Taxicentrale - Fryslân BV

14-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Taxicentrale Fryslân BV.

14-04-2020
1

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 70813213.
Statutair gevestigd te (8601 BJ) Sneek, aan het adres Kleinzand 44.

Activiteiten onderneming
In de Kamer van Koophandel staat onder de activiteiten vermeld 'financiële
holdings - beheer van vermogen'.
Van de directie heeft de curator vernomen dat de onderneming zich bezighield
als taxicentrale w aarbij, bij aanvang van de onderneming, er nog zelf taxiritten
w erden uitgevoerd, maar dat voornamelijk de w erkzaamheden er uit
bestonden dat taxiritten w erden ondergebracht bij andere taxibedrijven. Er
w erd dan als een taxicentrale gew erkt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

14-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Tot op heden heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap nog geen
administratie aan de curator overhandigd. De curator heeft een deel van de
cijfers van de eerste tw ee termijnen boekjaar 2019 van het
accountantskantoor ontvangen die tot dat moment de boekhouding verzorgde
van de onderneming. Dat accountantskantoor heeft halverw ege het jaar 2019
de opdracht voor het uitvoeren van de administratie van de gefailleerde
onderneming beëindigd vanw ege de w ijze w aarop de administratie door de
gefailleerde vennootschap w erd gevoerd, zo heeft de curator van het
accountantskantoor vernomen.

14-04-2020
1

De curator heeft bij de bestuurder van de gefailleerde vennootschap er op
aangedrongen om de door haar gevoerde administratie ter beschikking te
stellen aan de curator met verw ijzing naar artikel 105 Faillissementsw et.
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft tot op heden geen
stukken aangeleverd.
In onderhavige verslagperiode heeft de curator bij de bestuurder van de
failliete vennootschap meerdere malen aangedrongen om de administratie
over te leggen. Tot op heden heeft de curator niets van de bestuurder
ontvangen.

09-07-2020
2

De curator heeft de bestuurder, de heer G. Kimin, derhalve op laten roepen
voor verhoor ex artikel 105 jo 106 Faillissementsw et ten overstaan van de
rechter-commissaris. Het verhoor zal plaatsvinden op donderdag 20 augustus
2020 in het gerechtsgebouw aan het adres Zaailand 102 te Leeuw arden. De
curator kan derhalve nog geen toelichting verstrekken op financiële gegevens,
nu deze door de bestuurder niet aan de curator ter hand zijn gesteld.
Op 20 augustus 2020 heeft het verhoor plaatsgevonden in het bijzijn van de
bestuurder, de heer G. Kimin.
Tijdens het verhoor is overeengekomen dat e bestuurder de volledige
administratie binnen 1 maand na het verhoor zou aanleveren bij de curator.
Op 20 september 2020 heeft de curator digitaal de administratie aangeleverd
gekregen. De curator dient deze informatie nog nader te onderzoeken en
verw acht in het volgend verslag hier nader over te kunnen berichten.

09-10-2020
3

Naar aanleiding van de aangeleverde administratie heeft de curator de
bestuurder nog enige vragen voorgelegd. de curator is nog in afw achting van
de vragen daarop.

08-01-2021
4

De vragen zijn tot op heden niet beantw oord. Het is gebleken dat de
bestuurder met gezondheidsklachten kampt en dat de bestuurder op 23
februari 2021 is toegelaten tot de W SNP.
De curator zal in contact treden met de bew indvoerder.

08-04-2021
5

De curator heeft van de uitvoerend bew indvoerder vernomen dat de rechtercommissaris in de W SNP van de bestuurder toestemming heeft verleend om
de bestuurder vrij te stellen van de sollicitatieplicht voor de resterende duur
van de schuldsaneringsregeling.

08-07-2021
6

Er is sprake van een (zeer) geringe spaarcapaciteit.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

14-04-2020
1

Toelichting
Nu er geen boedelsaldo is, w ordt geen financieel verslag en
boedelmutatieformulier aangehecht.

Toelichting
Nu er geen boedelsaldo is, w ordt geen financieel verslag en
boedelmutatieformulier aangehecht.

Toelichting
Er is nog steeds geen boedelsaldo aanw ezig.
€ 0,00

09-07-2020
2

09-10-2020
3

08-04-2021
5

Verslagperiode
van
10-3-2020

14-04-2020
1

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

09-07-2020
2

t/m
9-7-2020
van
9-9-2020

09-10-2020
3

t/m
8-10-2020
van
8-1-2021

08-04-2021
5

t/m
8-4-2021
van
9-4-2021
t/m
8-7-2021

Bestede uren

08-07-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 36 min

2

6 uur 30 min

3

4 uur 0 min

4

3 uur 48 min

5

1 uur 30 min

6

0 uur 42 min

totaal

32 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

14-04-2020
1

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

09-07-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Taxicentrale - Fryslân BV is opgericht bij akte d.d. 5
februari 2018. Sinds de oprichting is enig aandeelhouder en enig bestuurder
de heer Gilmar Kimin, geboren op 18 juni 1962.
Nadat het faillissement op 10 maart 2020 is uitgesproken, heeft de curator op
diezelfde datum een huisbezoek gebracht bij de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap. Op die dag heeft geen bespreking plaatsgehad in
verband met het feit dat de bestuurder niet op het adres aanw ezig w as. Op
w oensdag 11 maart 2020 heeft een eerste bespreking plaatsgehad met de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De bestuurder heeft bij dat
eerste gesprek aangegeven dat de bestuurder in overw eging zou nemen om
verzet aan te tekenen tegen de uitspraak van het faillissement. In dat kader
heeft de curator w elisw aar de benodigde informatie opgevraagd bij de
bestuurder, maar is w el terughoudend gew eest met de uit te voeren
w erkzaamheden. De curator heeft ook contact gehad met de advocaat van de
vennootschap. Uiteindelijk is gebleken dat er geen verzet is ingesteld en heeft
de curator zijn w erkzaamheden gecontinueerd.
De curator heeft er nu meerdere malen op aangedrongen dat de bestuurder
de verzochte informatie aanlevert. Tot op heden is dit zonder resultaat

14-04-2020
1

gebleven.
De curator is tot op heden dan ook in het bezit van een beperkt aantal stukken
die deel uitmaken van de faillissementsaanvraag en/of zijn ontvangen via de
postblokkade. Daarnaast heeft de bestuurder van de vennootschap tijdens het
intakegesprek de nodige informatie verstrekt, w elke informatie door de curator
nog niet geverifieerd kan w orden, omdat er geen administratie is aangeleverd.
Zoals hiervoor w eergegeven, is de bestuurder van de failliete vennootschap
opgeroepen voor verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Dit
verhoor vindt plaats op 30 augustus 2020.

09-07-2020
2

Het verhoor heeft op 20 augustus 2020 plaatsgevonden en niet op 30
augustus 2020.

09-10-2020
3

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, liep er op datum van de uitspraak van het
faillissement geen gerechtelijke procedure.

14-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder van de vennootschap heeft aangegeven niet bekend te zijn met
lopende verzekeringen. De curator heeft hier nog geen onderzoek naar
kunnen doen.

14-04-2020
1

1.4 Huur
Er w as geen sprake van huur, aldus de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. De onderneming w erd gevoerd vanuit het privéadres van de
bestuurder van de vennootschap. De bestuurder heeft aangegeven dat er
geen huurovereenkomst is gesloten tussen deze bestuurder als privépersoon
en de gefailleerde vennootschap.

14-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven zelf ziek te zijn, hetgeen de w erkzaamheden
moeizamer maakten.
Tevens heeft de bestuurder aangegeven dat hij geconfronteerd w erd met een
opdrachtgever die in staat van faillissement is verklaard, w aardoor ook de
ondernemingsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap in het nauw zijn
gekomen. Uiteindelijk is dat de reden gew eest voor het faillissement, aldus de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

14-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

14-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er bevinden zich geen onroerende zaken in de boedel.

14-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Tijdens het intakegesprek is gemeld dat er met name vanuit huis w erd gew erkt
en dat er gebruik w erd gemaakt van een computer en een telefoon. Andere
bedrijfsmiddelen zouden er volgens opgaaf van de bestuurder niet zijn. De
curator heeft een en ander nog in onderzoek.

14-04-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

14-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden uitgevoerd.

14-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is er geen sprake
van enige voorraad. Tevens zouden ten tijde van het faillissement alle lopende
opdrachten en/of aanvragen zijn beëindigd. Er zou derhalve geen sprake zijn
van onderhanden w erk.

14-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zou geen andere activa aanw ezig zijn in de boedel. De curator heeft bij het
RDW opgaaf gevraagd van de voertuigen die de gefailleerde vennootschap op
naam had of heeft staan. Gebleken is dat er geen actuele aansprakelijkheden
aanw ezig zijn ten tijde van uitspraak van het faillissement. W el blijkt dat
Taxicentrale -Fryslân BV een drietal voertuigen op naam heeft gehad. De data
van de tenaamstelling zijn geëindigd op 13 september 2019, 3 januari 2020 en
21 februari 2020. De curator heeft de tenaamstelling van de voertuigen nog in
onderzoek. Ter zake deze drie voertuigen zijn diverse vragen gesteld aan de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap w aarop nog geen antw oord door
de curator is ontvangen.

14-04-2020
1

De curator heeft tot op heden geen antw oorden gekregen op de vragen die de
bestuurder gesteld zijn ten aanzien van de drie bovengenoemde voertuigen.
Deze vragen zullen ook aan de orde komen tijdens het verhoor dat gepland
staat ten overstaan van de rechter-commissaris op 20 augustus a.s.

09-07-2020
2

De curator verw acht hierover in het volgend faillissementsverslag bericht te
kunnen doen.

09-10-2020
3

de curator heeft de bestuurder w ederom verzocht om antw oorden te geven op
de vragen die gesteld zijn ten aanzien van de bovengenoemde voertuigen.

08-01-2021
4

De curator zal trachten om via de bew indvoerder antw oorden te verkrijgen op
de vragen die gesteld zijn ten aanzien van de bovengenoemde voertuigen.

08-04-2021
5

De Curator heeft het verzoek nogmaals voorgelegd aan de bestuurder en de
Bew indvoerder.

08-07-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zoals hiervoor w eergegeven, heeft de curator de nodige vragen voorgelegd
aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap w aarop tot op heden
geen antw oord is verstrekt aan de curator.

14-04-2020
1

Zie 3.8.

09-07-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen (debiteuren)administratie aangeleverd. Er zou sprake zijn van één
oude openstaande factuur w aarvan de omvang de curator thans nog niet
bekend is. De bestuurder heeft echter medegedeeld dat deze debiteur
inmiddels gefailleerd is. Ook ter zake dit punt heeft de curator de benodigde
vragen gesteld aan de bestuurder w aarop tot op heden nog geen antw oord is
verstrekt. De curator heeft dit aspect dan ook nog in onderzoek.

14-04-2020
1

Ook ten aanzien van de ene oude openstaande debiteur, dient de bestuurder
van de failliete vennootschap nog nadere informatie aan te leveren. Ook dit zal
tijdens het verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris aan de orde
gesteld w orden.

09-07-2020
2

de curator verw acht hierover in het volgend faillissementsverslag nader bericht
te kunnen doen.

09-10-2020
3

Er is sprake van een vordering van € 23.444,46 op Taxiboeken-MobilitID BV

08-01-2021
4

Taxiboeken-MobilityID BV is 8 november 2019 failliet verklaard. De vordering is
bij de curator in dit faillissement ingediend.
Op 13 januari 2021 heeft de curator bevestigd gekregen dat de vordering van
€ 23.44,46 geplaatst is op de lijst van voorlopig erkende concurrent
crediteuren. De curator heeft op 8 januari 2021 aan de curator van
Taxiboeken-MobilityID BV verzocht om aan te geven of er in dit faillissement
een uitkering gedaan kan w orden aan de concurrent crediteuren.

08-04-2021
5

Tot op heden heeft de curator geen inhoudelijke reactie van de curator van
Taxiboeken-MobilityID BV.
de curator zal aandringen op een inhoudelijke reactie.

08-07-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Via de postblokkade heeft de curator een brief ontvangen van de ING Bank,
w aarin vermeld staat dat er een achterstand is op de betaalrekening met
nummer NL61 INGB 0008 0039 44 van € 56,30.
De curator heeft van de ING Bank inmiddels ook een mutatieoverzicht

14-04-2020
1

ontvangen van voormelde bankrekening.
De ING Bank heeft zelf nog geen vordering bij de curator ingediend.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgaaf van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap w as er
sprake van een financial leaseovereenkomst ter zake een Audi A6. Die Audi A6
zou reeds voor datum van de uitspraak van het faillissement door de
bestuurder zijn geretourneerd. Uit de opgave die de curator van de RDW heeft
ontvangen, is de tenaamstelling van die Audi reeds geëindigd op 13 september
2019.

14-04-2020
1

W at de status is van de andere tw ee voertuigen die op naam hebben gestaan
van de gefailleerde vennootschap, heeft de curator nog geen antw oord
ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.
De curator heeft vernomen dat de voertuigen reeds voor datum faillissement

08-07-2021
6

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Er zou geen sprake zijn van zekerheden die verstrekt aan de ING Bank. Ook
zouden er geen andere zekerheden door de gefailleerde vennootschap zijn
verstrekt aan derden.

14-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

14-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

14-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

14-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden hebben bestaan uit correspondentie met de bank naar
aanleiding van het uitgesproken faillissement.

14-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren de w erkzaamheden
reeds gestaakt. Er w aren geen lopende opdrachten of aanvragen. De
exploitatie w ordt dan ook niet voortgezet.

14-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft geen boekhouding aangeleverd gekregen. De curator stelt
zich vooralsnog dan ook op het standpunt dat niet aan de boekhoudplicht is
voldaan.

14-04-2020
1

De curator heeft tot op heden geen administratie aangeleverd gekregen. Er is
derhalve vooralsnog niet voldaan aan de boekhoudplicht.

09-07-2020
2

Inmiddels heeft de curator digitaal van de bestuurder stukken aangeleverd
gekregen. De curator zal in de komende faillissementsperiode onderzoeken of
er aan de boukhoudplicht is voldaan.

09-10-2020
3

Aan de boekhoudplicht lijkt w el voldaan te zijn.

08-04-2021
5

Er blijkt sprake te zijn van een vordering uit hoofde van een rekening-courant
verhouding op de bestuurder. Over de omvang bestaat nog enige
onduidelijkheid.
De curator heeft de bestuurder aangeschreven voor een bedrag ad €
3.897,80.

Nu de bestuurder op 23 februari 2021 is toegelaten tot de W SNP zal de curator
zich voor w at betreft de vordering op de bestuurder w enden tot de
bew indvoerder.

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de bestuurder van de vennootschap zijn er geen jaarstukken
gedeponeerd.

14-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Omdat er tot op heden geen boekhouding is aangeleverd, stelt de curator zich
thans op het standpunt dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling van het
bestuur. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen en er bij de
bestuurder op aandringen dat er alsnog een deugdelijke administratie
overgelegd moet w orden, bij gebreke w aarvan de curator zich vrij acht om
nadere stappen te ondernemen.

Toelichting
De curator zal de boekhouding in de komende faillissementsperiode
onderzoeken en zal in het komende faillissementsverslag zijn bevindingen
kenbaar maken.

Toelichting
De curator heeft de bestuurder een aantal vragen voorgelegd die nog
beantw oord dienen te w orden.
De curator verw acht in het volgende faillissementsverslag ten aanzien van de
deze vragen te kunnen berichten.

Toelichting
zie 7.1

14-04-2020
1

09-10-2020
3

08-01-2021
4

08-04-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-04-2020
1

Toelichting
Aangezien er tot op heden geen administratie is aangeleverd, heeft de curator
hier nog geen onderzoek naar kunnen doen.

Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-10-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

14-04-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 224,00

14-04-2020
1

Toelichting
Tot heden bij de curator opgegeven.
Het gaat hier om OB derde kw artaal 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

14-04-2020
1

Toelichting
Tot heden bij de curator opgegeven.
20

09-07-2020
2

25

09-10-2020
3

27

08-04-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 65.532,53

14-04-2020
1

Toelichting
Tot heden bij de curator opgegeven
€ 116.348,91

09-07-2020
2

€ 126.292,57

09-10-2020
3

€ 131.670,66

08-04-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan de curator in dit stadium van het faillissement nog geen
uitspraken doen.

14-04-2020
1

De verw achting is dat er sprake zal zijn opheffing van het faillissement w egens
de toestand van de boedel (art 16 Fw ).

08-04-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Voor zover er alsnog administratie w ordt aangeleverd, zal de curator deze
bestuderen. Tevens zal de curator in het kader van een
rechtmatigheidsonderzoek nader onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur
en eventueel paulianeus handelen.

14-04-2020
1

Zoals hiervoor w eergegeven, is de bestuurder van de failliete vennootschap
opgeroepen om op 20 augustus 2020 te verschijnen voor de rechtercommissaris om de nodige inlichtingen te verschaffen. Zodra de curator deze
inlichtingen heeft ontvangen, zal hij de gebruikelijke w erkzaamheden uit gaan
voeren.

09-07-2020
2

De curator zal in de komende faillissementsperiode de aangeleverde stukken
bestuderen en over de uitkomsten daarvan in het volgende verslag melding
doen.

09-10-2020
3

De curator verw acht in het volgende faillissementsverslag ten aanzien van het
bovenstaand te kunnen berichten.

08-01-2021
4

De curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden verrichten.
W anneer duidelijk is dat er geen baten meer te verw achten zijn, zal het
faillissement voorgedragen w orden voor opheffing ex artikel 16 Fw .

08-04-2021
5

De curator is nog in afw achting van een reactie van de curator in het
faillissement Taxiboeken-MobilityID BV en het bericht van de bestuurder van
failliet ten aan zien van de vraag w at er met de tw ee voertuigen is gebeurd
w elke tot kort voor het faillissement op naam gefailleerde hebben gestaan.

08-07-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-07-2021
6

