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Algemene gegevens
Naam onderneming
Groene Lijnen B.V.

Gegevens onderneming

31-03-2020
1

Gegevens onderneming
Gegevens gefailleerde 1:
de besloten vennootschap Groene Lijnen B.V. (hierna: “de vennootschap”)

Statutair adres:
Gemeente Hoogeveen
Vestigingsadres:
Stephensonstraat 8, 7903 AV Hoogeveen
Correspondentieadres:
Postbus 2179, 7900 BD Hoogeveen
KvK-nr: 04087401
Gegevens gefailleerde 2:
de besloten vennootschap Groene Lijnen Beheer B.V. (hierna: “de
vennootschap”)

Statutair adres:
Gemeente Hoogeveen
Vestigingsadres:
Stephensonstraat 8, 7903 AV Hoogeveen
Correspondentieadres:
Postbus 2179, 7900 BD Hoogeveen
KvK-nr: 04026612
Gegevens gefailleerde 3:
Statutair adres:
Gemeente Hoogeveen

Vestigingsadres:
Stephensonstraat 8, 7903 AV Hoogeveen
Correspondentieadres:
Postbus 2179, 7900 BD Hoogeveen
KvK-nr: 50064460

Activiteiten onderneming

31-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Groene Lijnen B.V.:
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met het organiseren van reizen, het uitoefenen
van een garagebedrijf, alsmede de in- en verkoop van voertuigen en diensten.
Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (uitlenen).

31-03-2020
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Groene Lijnen Beheer B.V.:
De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het
Handelsregister - bezig houdt met financiële holdings
Groene Lijnen Holding B.V.:
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met het oprichten, verkrijgen en verw erven van,
het deelnemen in, het samenw erken met, het besturen van, alsmede het
(doen) financieren van andere ondernemingen, in w elke rechtsvorm ook

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 8.824.000,00

€ 229.000,00

€ 2.596.508,00

2018

€ 11.611.000,00

€ -328.000,00

€ 3.962.438,00

Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens Groene Lijnen Beheer B.V.:
Omzet W inst & Verlies Balanstotaal
2018 2.026.000 223.000 4.897.492
2017 1.133.000 -167.000 5.770.490

31-03-2020
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Financiële gegevens Groene Lijnen Holding B.V.:
Omzet W inst & Verlies Balanstotaal
2018 11.729.000 -128.000 1.193.157
2017 8.877.000 14.000 965.871

Gemiddeld aantal personeelsleden
75
Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden 75

Boedelsaldo

31-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 54.229,00

31-03-2020
1

€ 62.098,29

30-06-2020
2

€ 91.338,91

06-10-2020
3

€ 18.509,54

07-01-2021
4

€ 238.936,65

06-04-2021
5

€ 197.873,37

05-07-2021
6

€ 197.873,37

04-10-2021
7

€ 197.873,37

03-01-2022
8

€ 197.873,37

14-04-2022
9

€ 197.873,37

18-07-2022
10

Verslagperiode
van
26-2-2020

31-03-2020
1

t/m
30-3-2020
van
31-3-2020

30-06-2020
2

t/m
29-6-2020
van
30-6-2020

06-10-2020
3

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020
t/m
6-1-2021

07-01-2021
4

van
7-1-2021

06-04-2021
5

t/m
5-4-2021
van
6-4-2021

05-07-2021
6

t/m
4-7-2021
van
5-7-2021

04-10-2021
7

t/m
3-10-2021
van
4-10-2021

03-01-2022
8

t/m
2-1-2022
van
3-1-2022

14-04-2022
9

t/m
10-4-2022
van
11-4-2022

18-07-2022
10

t/m
17-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

211 uur 24 min

2

131 uur 0 min

3

58 uur 54 min

4

27 uur 6 min

5

52 uur 12 min

6

16 uur 54 min

7

14 uur 30 min

8

14 uur 42 min

9

21 uur 36 min

10

14 uur 0 min

totaal

562 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

05-07-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap Groene Lijnen B.V. (voorheen Lanting Reizen B.V.) is op 30
augustus 2007 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 31
augustus 2007. De aandelen van de vennootschap w orden gehouden door
Groene Lijnen Holding B.V. (voorheen Gebr. Lanting Holding B.V.) opgericht op
31 mei 2010 en ingeschreven in het Handelsregister sedert 1 juni 2010. De
aandelen van deze vennootschap w orden gehouden door Stichting
Administratiekantoor Gebr. Lanting Holding. Het bestuur van de vennootschap
w ordt middels de vennootschappen J.F.K. Lanting Beheer B.V. en N.A.J. Lanting
Beheer B.V. gevormd door de heren J.F.K. Lanting en N. Lanting.
De vennootschap Groene Lijnen Beheer B.V. (voorheen Lanting Reizen Beheer
B.V.) is op 22 januari 1980 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven.
De aandelen van de vennootschap w orden gehouden door Groene Lijnen
Holding B.V. (voorheen Gebr. Lanting Holding B.V.).
De vennootschappen maken onderdeel uit van een groep vennootschappen,
die zich als volgt laat w eergeven:

Stichting Administratiekantoor gebr.
Lanting Holding
|
Groene Lijnen Holdin
g B.V.
/
\
Groene Lijnen B.V.
Lijnen Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

Groene

31-03-2020
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap betrokken in de
navolgende procedure(s):

31-03-2020
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Rechtbank Noord Nederland locatie Assen, zaaknummer is nog niet bekend. In
deze procedure gaat het om een vordering van Uitzendbureau Paraat B.V. op
Groene Lijnen B.V. (Lanting Reizen B.V.) ten bedrage van € 43.134,- voor
geleverde diensten en verrichte w erkzaamheden.
De betreffende procedure is geschorst in verband met het faillissement.

06-10-2020
3

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten.

31-03-2020
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Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de
verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking
tijdens het faillissement nog gedurende de voortzettingsperiode in stand
diende te blijven. De curator is nog onbekend met een eventuele
premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.
Na faillissement is er een claim ontvangen ten aanzien van een schade
toebrengend voorval van ruim vóór faillissement. De curator tracht deze onder
de dekking van de inmiddels beëindigde verzekering te brengen.

30-06-2020
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De curator heeft diverse malen contact gezocht met de verzekeraar maar heeft
hier tot op heden geen reactie op ontvangen.

06-10-2020
3

Inmiddels is na contact met de verzekeraar gebleken dat er geen dekking
bestaat. De vordering is daarmee in het faillissement opgenomen.

07-01-2021
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1.4 Huur
De vennootschappen huren een bedrijfsruimte aan de Stephensonstraat 8,
7903 AV te Hoogeveen.

31-03-2020
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Verhuurder is de heer Lanting sr. De huurovereenkomst is met w ederzijds
goedvinden beëindigd per faillissementsdatum.
Voorts w erd een bedrijfsruimte (appartement voor chauffeurs) gehuurd te
Eindhoven aan de Heegtakker 40. Deze huurovereenkomst is met toestemming
van de rechter commissaris opgezegd met inachtneming van de kortst
mogelijke termijn.
Recent is gebleken dat de vennootschap een appartement voor chauffeurs in
Berlijn huurde. Deze huurovereenkomst i kort vóór faillissement beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

30-06-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende
oorzaken die de faillissementen tot gevolg hebben gehad. De belangrijkste
oorzaak zou echter een langlopend conflict met de onderneming Flixbus zijn.

31-03-2020
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De gefailleerde vennootschappen voerde de afgelopen jaren diverse
w erkzaamheden voor Flixbus. Deze w erkzaamheden bestonden voornamelijk
uit het uitvoeren van diverse buslijndiensten tussen Nederlandse en Europese
steden. In 2018 is een discussie tussen de gefailleerde vennootschappen en
Flixbus ontstaan omtrent de vergoeding die de gefailleerde vennootschappen
diende te ontvangen voor de verrichte w erkzaamheden. Dit heeft in 2018
geresulteerd in een omvangrijke betaling door Flixbus aan de gefailleerde
vennootschappen. Overigens bestaat er tussen partijen een verschil van
mening of deze betaling als betaling voor verrichte w erkzaamheden of als
lening dient te w orden beschouw d. Voor de in 2019 verrichte w erkzaamheden
voor Flixbus is w ederom een discussie ontstaan. De gefailleerde
vennootschappen meende recht te hebben op een aanvullende betaling van
ongeveer € 500.000,-. Flixbus heeft dit betw ist en heeft geen betaling aan de
gefailleerde vennootschappen verricht. Dit zou direct een liquiditeitsprobleem
tot gevolg hebben gehad w aardoor het faillissement uiteindelijk onvermijdelijk
bleek.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog
vervolgen.
De curator heeft geen andere oorzaken kunnen vaststellen.

07-01-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
80

31-03-2020
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Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er in totaal nog ca 80
personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
80
Toelichting
In het jaar voor de faillissementen w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschappen.

2.3 Ontslagaanzegging

31-03-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-2-2020

80

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten op 27 februari 2020
opgezegd.

totaal

80

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en het UW V. Tevens hebben er op 3 maart
en 9 maart tw ee bijeenkomsten met het voltallige personeel plaatsgevonden
w aarbij de gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet
en uitleg is gegeven over een mogelijke doorstart en voorzetting der
activiteiten bij w elke bijeenkomst ook een medew erkster van het UW V
aanw ezig is gew eest om tekst en uitleg over de (administratieve) afw ikkeling
van de loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde formulieren uit
te reiken en w eer in te nemen.

31-03-2020
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De curator heeft inmiddels diverse vorderingen van personeelsleden
ontvangen t.a.v. achterstallige loonverplichtingen die niet door het UW V
w orden voldaan.

30-06-2020
2

Na het vorige verslag zijn er meer vorderingen ontvangen van personeelsleden
w aarvan niet de gehele vordering door het UW V is voldaan.

06-10-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.

31-03-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 404.000,00
totaal

€ 404.000,00

€ 0,00

31-03-2020
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschappen – bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen
die reeds kort vóór faillissement door NTAB w aren getaxeerd. Al deze zaken
zijn (voor zover niet vallend onder een eigendomsvoorbehoud) rechtsgeldig
(stil) verpand aan de ING Bank N.V., ING Lease (Nederland) B.V. en ING
Commercial Finance B.V.

31-03-2020
1

Verkoopopbrengst
In het kader van de sub 6.3 vermelde doorstart middels een activatransactie
heeft verkoop der activa aan de doorstarter plaatsgevonden tegen een
koopsom ad € 404.000,- (zegge vierhonderd en vier duizend euro) vrij van
b.t.w . w aarbij aan de roerende zaken € 273.000,- aan de debiteuren een
koopsom van € 103.500,- en aan het immateriële actief een koopsom van €
27.500,- is toegekend. Daarnaast is additioneel een bedrag van minimaal €
20.000,- en maximaal € 60.000,- overeengekomen als koopsom voor het
immaterieel actief.
Van deze opbrengst komt € 82.500,- (immaterieel actief en bodemzaken) aan
de boedel ten goede en additioneel een bedrag van minimaal € 20.000,- en
maximaal € 60.000,-. Een bedrag van € 321.500,- komt toe aan de
pandhouder.
Boedelbijdrage:
In het kader van de sub 6.3 vermelde activatransactie zijn de curator en de
pandhouder een boedelbijdrage van 4% overeengekomen over de
verkoopopbrengst die aan de pandhouder toevalt. Voor de debiteuren is een
vaste boedelbijdrage van € 1.500,- overeengekomen.
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschappen – bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen
die reeds kort vóór faillissement door NTAB w aren getaxeerd. Al deze zaken
zijn (voor zover niet vallend onder een eigendomsvoorbehoud) rechtsgeldig
(stil) verpand aan de ING Bank N.V., ING Lease (Nederland) B.V. en ING
Commercial Finance B.V.
Verkoopopbrengst
In het kader van de sub 6.3 vermelde doorstart middels een activatransactie
heeft verkoop der activa aan de doorstarter plaatsgevonden tegen een
koopsom ad € 404.000,- (zegge vierhonderd en vier duizend euro) vrij van
b.t.w . w aarbij aan de roerende zaken € 273.000,- aan de debiteuren een
koopsom van € 103.500,- en aan het immateriële actief een koopsom van €
27.500,- is toegekend. Daarnaast is additioneel een bedrag van minimaal €
20.000,- en maximaal € 60.000,- overeengekomen als koopsom voor het
immaterieel actief.
Het additionele bedrag voor het immaterieel actief is vastgesteld op € 20.000,-.
Van deze opbrengst komt € 82.500,- (immaterieel actief en bodemzaken) aan
de boedel ten goede en additioneel een bedrag van minimaal € 20.000,- en
maximaal € 60.000,-. Een bedrag van € 321.500,- komt toe aan de
pandhouder.
Boedelbijdrage:
In het kader van de sub 6.3 vermelde activatransactie zijn de curator en de
pandhouder een boedelbijdrage van 4% overeengekomen over de
verkoopopbrengst die aan de pandhouder toevalt. Voor de debiteuren is een
vaste boedelbijdrage van € 1.500,- overeengekomen.

30-06-2020
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Het gedeelte van de koopsom dat aan de boedel diende toe te komen alsmede
de overeengekomen boedelbijdragen zijn inmiddels door de boedel ontvangen.

06-10-2020
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De ING Bank heeft in haar hoedanigheid van pandhouder, voor faillissement
meerdere voertuigen die toebehoorde aan de gefailleerde vennootschap
verkocht en de verkoopopbrengst behouden. Het BTW gedeelte van deze
verkoopopbrengst heeft de ING bank gesepareerd. De ING Bank w enste zich
op grond van artikel 42d Invorderingsw et 1990 niet op deze BTW component
te verhalen om zo een rechtstreekse aansprakelijkheid jegens de fiscus te
voorkomen. Deze BTW component ad. € 231.000,- is inmiddels in overleg met
de ING Bank aan de boedel voldaan.

06-04-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de bedrijfsinventaris. Aangezien de
relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken overschrijden
loopt de opbrengst daarvan via de boedel.

31-03-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

31-03-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een onderhanden w erk portefeuille en voorraad aangetroffen die zijn
verkocht aan de doorstarter zodat kan w orden verw ezen naar 3.3.

31-03-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden alsmede tal van
met het realiseren van de verkoop verband houdende w erkzaamheden
plaatsgevonden. Onder andere zijn er diverse besprekingen met
geïnteresseerden gevoerd en is er met de doorstarter onderhandel over de
uiteindelijke koopsom.

31-03-2020
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie hiervoor sub 3.3. Er zijn afgezien van het immaterieel actief geen andere
activa aangetroffen.

31-03-2020
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Er is een premierestitutie ontvangen van € 7.055,69.

06-04-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben tal van inventariserende en met verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.

31-03-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 1.500,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.500,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille met een nominale w aarde van ca.
€ 296.094,- aangetroffen w elke rechtsgeldig is verpand aan de ING Commercial
Finance B.V. en w aarvan een deel om diverse redenen (bijvoorbeeld het
faillissement van de betreffende debiteur of de mogelijkheid tot verrekening)
als oninbaar moet w orden aangemerkt.

31-03-2020
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De curator heeft de debiteuren verkocht aan de doorstartende partij (zie 3.3.)

30-06-2020
2

Recent is gebleken van een mogelijke terugbetaling van de Roemeense fiscus.
Deze vordering valt onder het pandrecht van de ING en zal zo mogelijk door
haar w orden uitgew onnen.

05-07-2021
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De Roemeense BTW is inmiddels aan de pandhouder voldaan.

04-10-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.

31-03-2020
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Na faillissement zijn er betalingen op de lopende rekeningen ontvangen die
geen betrekking hebben op debiteuren die aan de doorstartende partij zijn
verkocht. De curator is in overleg met de bank omtrent de verdeling van deze
gelden.

07-01-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 753.793,00
Toelichting vordering van bank(en)

31-03-2020
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De ING Bank N.V., ING Lease (Nederland) B.V. en ING Commercial Finance B.V.
hebben gezamenlijk uit hoofde van de aan de gefailleerde vennootschap
verstrekte kredietfaciliteiten per datum faillissement een bedrag van €
753.793,- + p.m. w egens rente en kosten te vorderen.

Toelichting vordering van bank(en)

06-10-2020
3

De bank heeft nog geen definitieve vordering na uitw inning van de zekerheden
ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)

07-01-2021
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De bank heeft nog geen definitieve vordering na uitw inning van de zekerheden
ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)

04-10-2021
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De ING Bank NV heeft haar zekerheden uitgew onnen en heeft niets meer te
vorderen van gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft 19 leaseovereenkomsten aangetroffen op naam van
gefailleerde vennootschappen. Het betrof hier allen operational lease
overeenkomsten.

31-03-2020
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Inmiddels zijn de lease overeenkomsten met Daimlez en MAN beëindigd.

30-06-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschappen zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van
de pandhouder:

31-03-2020
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Een eerste recht van pand op alle daarvoor in aanmerking komende
zaken zoals inventarissen/voorraden, vorderingen en transportmiddelen;
Comte joint en mede aansprakelijkheidsovereenkomst tussen Groene
Lijnen B.V, Groene Lijnen Beheer B.V. en Groene Lijnen Holding B.V.;
Een w ederzijds zekerheden arrangement tussen ING Bank N.V., ING
Lease (Nederland) B.V. en ING Commercial Finance B.V.;
Een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het
bedrijfspand te Hoogeveen;
Een borgstelling van de bestuurders ieder tot een bedrag van €
100.000,00.

5.4 Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de
positie van separatist.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

31-03-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die
mogelijkheid hebben slechts enkele schuldeisers gebruik gemaakt. Bij de
verkoop der activa is bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig
gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor
te vrijw aren.

31-03-2020
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De curator heeft de diverse claims t.a.v. eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld.

30-06-2020
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5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.

31-03-2020
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5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.

31-03-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

31-03-2020
1

Verw ezen w ordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.

31-03-2020
1

De curator is doende de zekerhedenpositie met de ING af te w ikkelen zodat
duidelijk is of en zo ja w elke vordering van de ING resteert.

05-07-2021
6

De curator heeft de zekerhedenpositie met de ING Bank afgew ikkeld.

03-01-2022
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Er heeft geen eigenlijke voortzetting plaatsgevonden maar slechts in die zin
dat tot uiterlijk 6 april 2020, in afw achting van en vooruitlopende op definitieve
keuze ten verzoeke en voor kosten en baten risico van de doorstarter de
w erkzaamheden zijn voortgezet met gebruikmaking van het ontslagen
personeel in de opzegtermijn w aarbij de doorstarter de boedel voor de overige
exploitatiekosten heeft gevrijw aard.

31-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. Zie hiervoor en onder 3.6 en 6.3

31-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er hebben tal van met deze “voortzettingsperiode” verbandhoudende
w erkzaamheden plaatsgevonden. De w erkzaamheden zijn gecoördineerd en
administratief begeleid door de doorstarter.

31-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft onmiddellijk na uitspraak van het faillissement de activa
bestaande uit roerende zaken (inventaris en voorraad) en immaterieel actief
geïnventariseerd en vergeleken met de reeds vóór faillissement uitgevoerde
taxatie. De aanw ezige activa is vervolgens aan de diverse gegadigden die zich
bij de curator hebben gemeld, te koop aangeboden met het verzoek bij een
bieding aan te geven hoeveel personeelsleden men een
(arbeids)overeenkomst zou w illen aanbieden.
Uiteindelijk resulteerde dit in slechts één serieuze doorstart kandidaat met w ie
verder is onderhandeld hetgeen met toestemming van de rechter-commissaris
en met instemming van de pandhouder op 9 maart 2020 tot overeenstemming
met de doorstarter over de te betalen koopsommen heeft geleid w aarbij de
koper de inspanningsverplichting op zich heeft genomen om van het totale
personeelsbestand in ieder geval 65 mensen een dienstverband aan te
bieden. Daarbij moet gezegd w orden dat op 9 maart 2020 de eerste effecten
van de corona crisis zichtbaar begonnen te w orden maar de gehele omvang
hiervan nog niet duidelijk w as. Inmiddels ligt dit anders en is de doorstarter
geconfronteerd met een totale staking van de w erkzaamheden van de
onderneming. De doorstarter heeft echter nog steeds de w ens en de
bedoeling het genoemde aantal personeelsleden in dienst te nemen en zal
onder andere in overleg met het UW V en met behulp van de aanw ezige
steunmaatregelen trachten aan de overeengekomen inspanningsverplichting
te voldoen.

6.5 Verantwoording

31-03-2020
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft zich ingespannen om een zo breed mogelijke doorstart te
verw ezenlijken w aardoor gegadigden voor alleen de bedrijfsmiddelen zijn
afgevallen. De opbrengst die uiteindelijk is gerealiseerd is hoger dan de
getaxeerde liquidatiew aardes, er is een substantieel bedrag w egens Goodw ill
bedongen en de curator heeft bedongen dat aan ca. 65 van de 80
personeelsleden de mogelijkheid tot w erk (al dan niet op zelfstandig basis)
w ordt aangeboden.

31-03-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 404.000,00

31-03-2020
1

Toelichting
Zie ook sub 3. De directe opbrengst bedraagt € 404.000,- vrij van BTW
w aarvan in eerste instantie € 321.500,- aan de pandhouder ten goede komt
en € 82.500,- aan de boedel.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

31-03-2020
1

Zie hiervoor sub 3.3.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er hebben tal van met de (voorbereiding van de) verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden zoals inventarisatie, onderhandeling,
opstellen koopovereenkomsten, onderhouden van mondelinge en schriftelijke
contacten met alle betrokkenen en het afw ikkelen van de activatransactie.

31-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is van de vennootschap een ordentelijke administratie aangetroffen die aan
de daaraan te stellen eisen voldoet. Deze zal nog onderzocht w orden.

31-03-2020
1

De curator heeft de administratie in onderzoek w aarbij met name de
onderlinge schuldverhoudingen tussen de vennootschappen w ordt onderzocht
alsmede de Duitse BTW administratie.

06-10-2020
3

Onderzoek heeft uitgew ezen dat de Duitse BTW onder het pandrecht van de
ING Bank NV valt en daarmee toekomt aan de pandhouder. Dit bedrag is
inmiddels aan de pandhouder afgedragen.

06-04-2021
5

De curator heeft de compensatie/verzekering van de diverse
schuldverhoudingen tussen de gefailleerde vennootschappen nog in
onderzoek.

04-10-2021
7

De curator heeft de compensatie/verzekering van de diverse
schuldverhoudingen tussen de gefailleerde vennootschappen nog in
onderzoek.

03-01-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschappen zijn altijd tijdig
gedeponeerd.

31-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

31-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

31-03-2020
1

Een onderzoek hiernaar is achterw ege gebleven aangezien een eventuele
vordering zal zijn verjaard.

07-01-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

31-03-2020
1

De curator heeft op dit moment geen aanw ijzingen voor mogelijk onbehoorlijk
bestuur aangetroffen. Indien dit op enig moment verandert zal hier melding
van w orden gemaakt.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

31-03-2020
1

Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

31-03-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 39.736,42

31-03-2020
1

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de taxatiekosten voor de ná
faillissementsdatum verrichte taxatie, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

€ 40.648,42

06-04-2021
5

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de taxatiekosten voor de ná
faillissementsdatum verrichte taxatie, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

€ 554.638,18

04-10-2021
7

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de taxatiekosten voor de ná
faillissementsdatum verrichte taxatie, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

€ 557.807,68
Toelichting
Het UW V heeft een gew ijzigde boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-01-2022
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

31-03-2020
1

De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen
ingediend.

€ 58.187,00

30-06-2020
2

Toelichting
Tot dusverre heeft de Belastingdienst 15 vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 58.187,00.

€ 59.035,00

06-10-2020
3

Toelichting
Tot dusverre heeft de Belastingdienst 21 vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 59.035,00.

€ 59.365,00

05-07-2021
6

Toelichting
Tot dusverre heeft de Belastingdienst 22 vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 59.365,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

31-03-2020
1

Het UW V heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.

€ 300.445,15

04-10-2021
7

Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre tw ee preferente vorderingen ingediend.

€ 300.648,68
Toelichting
Het UW V heeft een gew ijzigde preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

03-01-2022
8

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

31-03-2020
1

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.

€ 16.440,84

30-06-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren, zoals ex-w erknemers een
vordering ingediend van ad €16.440,84.

€ 91.093,03

06-10-2020
3

Toelichting
Tot dusverre hebben 17 andere preferente crediteuren, zoals ex-w erknemers
een vordering ingediend van ad €91.093,03.

€ 89.411,77

05-07-2021
6

Toelichting
Tot dusverre hebben 17 andere preferente crediteuren, zoals ex-w erknemers
een vordering ingediend van ad €89.411,77.

€ 93.292,43
Toelichting
Tot dusverre hebben 18 andere preferente crediteuren, zoals ex-w erknemers
een vordering ingediend van ad € 93.292,43.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-01-2022
8

8.5 Aantal concurrente crediteuren
83

31-03-2020
1

Toelichting
Tot dusverre hebben 83 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.407.001,50.

107

30-06-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben 107 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.035.099,29

110

06-10-2020
3

Toelichting
Tot dusverre hebben 110 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.029.413,71.

114

07-01-2021
4

Toelichting
Tot dusverre hebben 114 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.317.035,09

119

06-04-2021
5

Toelichting
Tot dusverre hebben 119 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.761.491,02.

120

05-07-2021
6

Toelichting
Tot dusverre hebben 120 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.424.767,81.

122

04-10-2021
7

Toelichting
Tot dusverre hebben 122 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.468.054,10

123
Toelichting
Tot dusverre hebben 123 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.632.951,60.

03-01-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.407.001,50

31-03-2020
1

Toelichting
Tot dusverre hebben 83 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.407.001,50.

€ 4.035.099,29

30-06-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben 107 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.035.099,29

€ 4.029.413,71

06-10-2020
3

Toelichting
Tot dusverre hebben 110 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.029.413,71.

€ 4.317.035,09

07-01-2021
4

Toelichting
Tot dusverre hebben 114 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.317.035,09

€ 4.761.491,02

06-04-2021
5

Toelichting
Tot dusverre hebben 119 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 4.761.491,02.

€ 4.424.767,81

05-07-2021
6

Toelichting
Zie sub 8.5.

€ 4.468.054,10

04-10-2021
7

€ 4.632.951,60

03-01-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet mogelijk hier een verw achting over uit te
spreken.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

31-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

31-03-2020
1

De curator heeft met een van de grootste crediteuren diverse overleggen
gevoerd en informatie uitgew isseld ten aanzien van het tot stand komen van
de vorderingen en de rechtmatigheid hiervan. De curator heeft een en ander
nog in onderzoek.

06-10-2020
3

De curator heeft de inkomende vorderingen van crediteuren beoordeeld en
geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

07-01-2021
4

Het UW V heeft verzocht een tussentijdse uitdeling te verrichten. Echter in
verband met de extra tijd en kosten die hiermee gemoeid zijn, zal er geen
tussentijdse uitdeling plaatsvinden.

14-04-2022
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van
dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

31-03-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

31-03-2020
1

afronding van de voortzettingstermijn;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
afronding van de voortzettingstermijn;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
onderzoek administratie;

30-06-2020
2

onderzoek claim Flixbus.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

06-10-2020
3

Onderzoek naar de administratie en met name de onderlinge
schuldverhoudingen tussen de gefailleerde vennootschappen.
Onderzoek naar de van de Duitse fiscus ontvangen BTW administratie
Onderzoek claim Flixbus

afw ikkeling na faillissement ontvangen betalingen;
onderzoek naar de administratie.

onderzoek naar de administratie.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

07-01-2021
4

06-04-2021
5
05-07-2021
6

onderzoek naar de administratie en met name de onderlinge
schuldverhoudingen tussen de gefailleerde vennootschappen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het onderzoek
naar de administratie en met name de onderlinge schuldverhoudingen tussen
de gefailleerde vennootschappen.

03-01-2022
8

De curator is bezig met een onderzoek naar de administratie en dan met name
naar het opschonen van de diverse rekening courant verhoudingen in de
periode van een jaar vóór faillissement.

14-04-2022
9

Er is overleg gevoerd met het bestuur van de gefailleerde vennootschappen
ten aanzien van de gevoerde administratie en met name de diverse
bestaande rekening courant verhoudingen. Enige tijd vóór faillissement is
deze administratie op andere w ijze ingericht w aardoor w ijzigingen en
verschuivingen zijn ontstaan in de diverse RC verhoudingen. De curator is
doende meer inzicht te krijgen in de achtergrond en onderbouw ing van deze
verschuivingen. Dit onderzoekt loopt nog.

18-07-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

31-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

18-07-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

