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Algemene gegevens
Naam onderneming
Taxi De Reest

28-08-2020
1

Gegevens onderneming
Taxi De Reest (hierna: "De Reest") is een vennootschap onder firma en w as
voorheen gevestigd aan de Sethew eg 11 24 te Meppel en op dit moment aan
de W esterw eiden 3d te Ruinerw old.

28-08-2020
1

Activiteiten onderneming
De Reest exploiteert een taxi- en touringcarbedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.535.263,00

€ 111.272,00

€ 668.241,00

2018

€ 1.443.543,00

€ 107.998,00

€ 693.392,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

28-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
33

28-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 2.253,23

28-08-2020
1

€ 21.226,01

04-12-2020
2

€ 28.002,01

10-09-2021
5

Verslagperiode
van
28-7-2020

28-08-2020
1

t/m
24-8-2020
van
25-8-2020

04-12-2020
2

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

04-03-2021
3

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

11-06-2021
4

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021
t/m
31-8-2021

Bestede uren

10-09-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

98 uur 6 min

2

43 uur 6 min

3

34 uur 36 min

4

19 uur 12 min

5

40 uur 48 min

totaal

235 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennoten van De Reest per datum faillissement zijn de heer J. Hartsuiker
(hierna: "Hartsuiker") en de heer L.J. Lensen (hierna: "Lensen").

28-08-2020
1

Tot 2 september 2019 w as de heer P. van den Brink vennoot van De Reest. Hij
is toen uitgetreden, gelijktijdig is Lensen als vennoot toegetreden.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is geen sprake van lopende procedures.

28-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
W ordt geïnventariseerd. De curator heeft begrepen dat de verzekeraar de
polissen vanw ege w anbetaling heeft beëindigd of dat zal doen.

28-08-2020
1

Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd. Dit heeft geen premierestitutie
opgeleverd.

04-12-2020
2

1.4 Huur
De Reest is vlak voor het faillissement verhuisd van Meppel naar Ruinerw old.
De Reest maakt gebruik van een bedrijfsruimte w aarvoor geen huurpenningen
verschuldigd zijn.

1.5 Oorzaak faillissement

28-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Taxi De Reest is jarenlang geëxploiteerd door de vennoten Hartsuiker en de
heer P. van den Brink (Van den Brink). Hartsuiker is sinds medio maart 2019
gediagnosticeerd met longkanker. Ten gevolge van deze ziekte (en de
behandeling daarvan) is Hartsuiker nauw elijks bij de bedrijfsvoering betrokken
gew eest over de periode medio maart 2019 tot en met heden. Van den Brink
heeft medio 2019 aan Hartsuiker laten w eten dat hij als vennoot w il uittreden,
omdat hij een andere baan gevonden had. Lensen is sinds 2 september 2019
als vennoot van De Reest toegetreden.
Het grootste gedeelte van het personeel van De Reest w as tot 1 maart 2020
in dienst bij een uitzendbureau Taxiw erq. In verband met de beëindiging van
de overeenkomst tussen De Reest en Taxiw erq, is het personeel in maart 2020
in loondienst gekomen bij De Reest. Omdat kort daarna de coronacrisis in
Nederland is uitgebroken en sprake w as van een "lockdow n", konden de
w erkzaamheden van De Reest tijdelijk niet w orden uitgevoerd. De vennoten
hebben de NOW -regeling aangevraagd, maar doordat het personeel pas vanaf
maart jl. in loondienst van De Reest w aren gekomen, bood de NOW -regeling
geen oplossing voor de liquiditeitsproblemen.
Voor de achtergrond is het verder van belang om te constateren dat voor
datum faillissement (ruim 6 w eken) een (vermeende) pandhouder de
voertuigen van De Reest in beslag heeft genomen en gestald heeft op haar
bedrijfsterrein te Hoogeveen. Vanaf dat moment hebben de w erkzaamheden
van De Reest feitelijk stilgelegen. Deze pandhouder heeft een deel van de
voertuigen onderhands verkocht.
Doordat de w erkzaamheden niet meer konden w orden uitgeoefend en een
groot gedeelte van de voertuigen in beslag w aren genomen kon De Reest het
personeel niet meer betalen. Een achttal w erknemers heeft vervolgens het
faillissement van De Reest aangevraagd.

28-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33

28-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

28-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-7-2020

33

totaal

33

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft contact opgenomen met het UW V met betrekking tot de
ontslagaanzegging en het organiseren van de personeelsbijeenkomst. Het
UW V heeft de curator geïnformeerd niet bij deze personeelsbijeenkomst
aanw ezig te w illen zijn in verband met het coronavirus. De curator heeft de
personeelsleden op 30 juli jl. tijdens een fysieke bespreking het personeel het
ontslag aangezegd, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

28-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

28-08-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een kleine hoeveelheid bedrijfsmiddelen aangetroffen zoals enkele
bureaus, bureaustoelen en een computer.

28-08-2020
1

De Curator is nog in onderhandelingen met een (eventuele) doorstartende
partij.
Er hebben zich geen geïnteresseerden gemeld voor de beperkte
bedrijfsmiddelen. Uiteindelijk heeft de curator een derde bereid gevonden de
bedrijfsmiddelen te kopen voor een bedrag van € 100,00 exclusief BTW . Dit
bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

04-12-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hierna onder hoofdstuk 6 van dit verslag.

28-08-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Doordat een groot gedeelte van de voertuigen van De Reest in beslag zijn
genomen lagen de w erkzaamheden van De Reest per datum faillissement
feitelijk stil.

28-08-2020
1

Er is sprake van (te factureren) onderhandenw erk. Dit bedrag is in de
afgelopen verslagperiode deels gefactureerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, facturering en incasso.

28-08-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa en leasevoertuigen

€ 45.000,00

totaal

€ 45.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft tw ee leasevoertuigen en de immateriële activa van de failliet
verkocht voor een koopsom ad € 45.000,00. Van deze koopsom dienden nog
de resterende leaseschulden ingelost te w orden. Per saldo resteerde voor de
boedel een bedrag van circa 16.000,00. Deze verkoop is volledig afgehandeld.

04-12-2020
2

De curator is doende met de verkoop van een aantal (lease)voertuigen. De
verw achting is dat deze verkoop in de volgende verslagperiode is afgerond.

04-03-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is de curator bezig gew eest met de verkoop
van de nog aanw ezige (lease)voertuigen te verkopen. Inmiddels zijn alle
voertuigen verkocht.

11-06-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie activa, onderhandelingen en verkoop activa.

04-12-2020
2

Verkoop (lease)voertuigen.

11-06-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

pre faillissement debiteuren

€ 4.331,65

€ 3.919,30

totaal

€ 4.331,65

€ 3.919,30

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De Reest had nog enkele debiteurenvorderingen. Een aantal ritten w as nog
niet door De Reest gefactureerd. Zoals aangegeven is de curator doende na te
gaan of het verrichte onderhandenw erk aan de klanten gefactureerd kan
w orden.

28-08-2020
1

De vordering van De Reest op Transvision is vooralsnog niet verw erkt in het
bovengemelde overzicht. De curator heeft hierover diverse malen contact
opgenomen met Transvision en kort voor de indiening van dit verslag
afspraken gemaakt over de aanlevering van diverse informatie.
In de afgelopen verslagperiode heeft een groot aantal debiteuren de factuur
betaald. In totaal heeft de boedel een bedrag ad € 3.919,30 geïncasseerd.
Nog een debiteur dient de openstaande factuur te betalen. De curator zal in de
komende verslagperiode de openstaande factuur te innen.

04-12-2020
2

Tevens heeft de curator in de afgelopen verslagperiode de
incassow erkzaamheden met Transvision voortgezet. Vooralsnog betw ist
Transvision nog dat De Reest een vordering heeft.
In de afgelopen verslagperiode heeft de ABN AMRO bank zich bij de curator
gemeld. Hieruit is gebleken dat ABN AMRO bank een pandrecht eerste in rang
heeft op de vordering op de debiteurenvordering van Transvision. In deze
verslagperiode heeft de curator onder voorbehoud van instemming rechtercommissaris en de niet gefailleerde vennoot afspraken gemaakt over de
incasso van deze vordering.

04-03-2021
3

De rechter-commissaris zal in de komende verslag w orden verzocht
toestemming te verlenen voor het starten van een procedure.

11-06-2021
4

In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de debiteurenvordering
van Transvision. De curator is van mening dat de boedel een vordering heeft
op Transvision. De rechter-commissaris zal in de komende verslag w orden
verzocht toestemming te verlenen voor het starten van een procedure.

10-09-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteuren aangeschreven met verzoek de factuur te
voldoen op de boedelrekening van De Reest. Een aantal van deze debiteuren
heeft inmiddels betaald. De curator gaat er vanuit dat de overige debiteuren in
de komende verslagperiode de factuur zullen voldoen.

28-08-2020
1

Daarnaast heeft de curator diverse contacten gehad met Transvision om tot
een betaling van de openstaande vordering te komen. Deze gesprekken
vorderen gestaag.
Debiteurenincasso.

5. Bank/Zekerheden

04-12-2020
2

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de ABN AMRO Bank een aantal verzoeken gedaan contact op
te nemen met de curator. De ABN AMRO Bank zw ijgt echter in alle toonaarden.

28-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
De Reest had een aantal voertuigen bij verschillende leasemaatschappijen
geleased. De curator heeft contact met de diverse leasemaatschappijen. In de
komende verslagperiode w ordt verder onderzocht of deze voertuigen gelost
kunnen w orden of dat de voertuigen zullen w orden geretourneerd.

28-08-2020
1

De betreffende voertuigen zijn aan de doorstarter verkocht. Tevens heeft de
afrekening met de leasemaatschappij reeds plaatsgevonden. Er zijn geen
w erkzaamheden meer te verrichten.

04-12-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Taxiw erq heeft een pandrecht gevestigd op roerende zaken en de
debiteurenvordering van De Reest. De curator heeft dit pandrecht nog in
onderzoek.

28-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator thans bekend, niet van toepassing (afgew ikkeld).

28-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator thans bekend, niet van toepassing (afgew ikkeld).

28-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover de curator thans bekend, niet van toepassing (afgew ikkeld).

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

28-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft meerdere keren zow el telefonisch als per e-mailbericht
contact opgenomen met de ABN AMRO Bank. Tot op heden is nog geen contact
met de ABN AMRO Bank gew eest.

28-08-2020
1

Daarnaast heeft de curator diverse gesprekken gevoerd met de pandhouder
en haar adviseurs om meer duidelijkheid te verkrijgen over de verpanding.
In de afgelopen verslagperiode heeft de ABN AMRO bank zich bij de curator
gemeld. Hieruit is gebleken dat ABN AMRO bank een pandrecht eerste in rang
heeft op de vordering op de debiteurenvordering. In deze verslagperiode heeft
de curator onder voorbehoud van instemming rechter-commissaris en de niet
gefailleerde vennoot afspraken gemaakt over de incasso van deze vordering.

04-03-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De onderneming w as reeds voor het faillissement
gestaakt.

28-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Ondanks dat de onderneming bij het uitspreken van het faillissement al stil lag
is de mogelijkheid van een doorstart van De Reest onderzocht. Diverse partijen
hebben de curator laten w eten interesse te hebben in een doorstart van De
Reest. Om deze reden is een informatiememorandum opgesteld en zijn de
geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld om een bieding uit te
brengen op de activa van De Reest.

6.5 Verantwoording

28-08-2020
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft met een van de partijen overeenstemming bereikt over een
doorstart. Ten tijde van de indiening van dit verslag is de overeenkomst echter
nog niet getekend. Gelet hierop zal de curator in het volgende verslag, verslag
doen van de verantw oording en de opbrengst.

28-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie hiervoor onder paragraaf 6.5 van dit verslag.

28-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hiervoor onder paragraaf 6.5 van dit verslag.

28-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Omdat de onderneming al enige tijd stil lag en de administratie niet (volledig)
w as bijgew erkt heeft de curator de nodige tijd en energie gestoken in het
inzichtelijk krijgen van de administratie en de onderneming. Vervolgens heeft
de curator heeft onder meer de lopende overeenkomst en activa
geïnventariseerd, diverse geïnteresseerde partijen gesproken, een
informatiememorandum opgesteld en verzonden, diverse gesprekken gevoerd
met de biedende partijen en een activaovereenkomst opgesteld.

28-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit zal nog w orden onderzocht. De curator heeft de vennoten van De Reest
herhaaldelijk verzocht om de administratie aan te leveren. Mondjesmaat zijn
diverse stukken ontvangen.

28-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. De curator heeft de jaarrekening 2018 ontvangen.

28-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal nog w orden onderzocht.

28-08-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit zal nog w orden onderzocht.

28-08-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft (een groot deel van) de administratie veiliggesteld door het
maken van kopieën. Verder heeft de curator diverse overeenkomsten
bestudeerd en beoordeeld, alsmede een eerste onderzoek gedaan naar
(eventuele) paulianeuze transacties.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

28-08-2020
1

€ 0,00

28-08-2020
1

Toelichting
De schuldenlast van De Reest w ordt nog geïnventariseerd.

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 42.602,18

04-12-2020
2

10-09-2021
5

Toelichting
UW V: € 42.602,18

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.228,00

28-08-2020
1

€ 29.801,00

04-12-2020
2

€ 30.832,00

04-03-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De schuldenlast van De Reest w ordt nog geïnventariseerd.

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 66.754,21

28-08-2020
1

04-12-2020
2

10-09-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 15,38

28-08-2020
1

€ 242,77

04-12-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

28-08-2020
1

22

04-12-2020
2

24

11-06-2021
4

26

10-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 142.218,09

28-08-2020
1

€ 153.209,72

04-12-2020
2

€ 160.594,33

11-06-2021
4

€ 281.423,30

10-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven van de crediteuren, het voeren van correspondentie, het
telefonisch overleggen met de crediteuren, het onderzoeken van de
onderliggende stukken en het administreren van de vorderingen.

28-08-2020
1

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
- inventarisatie schulden;
- afw ikkelen doorstart;
- afw ikkelen debiteurenvorderingen;
- afw ikkeling boekenonderzoek;
- afw ikkeling van het faillissement.

28-08-2020
1

- inventarisatie schulden;
- incasseren debiteurenvorderingen;
- boekenonderzoek;
- afw ikkeling van het faillissement.

04-12-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-09-2021
5

