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

1
22-06-2022
F.18/22/29
NL:TZ:0000233225:F001
10-05-2022

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr E. Eshuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Luchtenberg Carrosseriebedrijf B.V.

22-06-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Luchtenberg Carrosseriebedrijf B.V. (hierna
Luchtenberg)

22-06-2022
1

Activiteiten onderneming
Luchtenberg Carrosseriebedrijf B.V. is een spuitbedrijf en garage,
gespecialiseerd in het bouw en van polyester carrosserieën voor bestel- en
vrachtw agens. Tevens is Luchtenberg w erkzaam op het gebied van de
productie, verkoop en de handel in carrosserieën en onderdelen daarvan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 1.382.235,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -424.709,00

€ 583.975,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-06-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

22-06-2022
1

Toelichting
Er w aren tw aalf personeelsleden in dienst op datum faillissement.

Boedelsaldo
€ 35.161,77

22-06-2022
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Verslagperiode
van
1-5-2022

22-06-2022
1

t/m
31-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

114 uur 30 min

totaal

114 uur 30 min

Toelichting bestede uren
1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderw erp van nader
onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet
w orden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit
verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden
gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend. Niets in deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Luchtenberg is opgericht bij akte van 19 november 1985 en is gevestigd te
Uithuizen, gemeente Hefshuizen, aan de Edama 4. Enig bestuurder van
Luchtenberg is MoTeCo Beheer B.V., die op haar beurt bestuurd w ordt door
de heer C.S. W iersma.

22-06-2022
1

1.2 Lopende procedures
Luchtenberg heeft op 26 april 2021 een kortgeding aanhangig gemaakt
jegens de verhuurder van het pand te Uithuizen, omdat het gehuurde niet
zou voldoen aan de w ettelijke voorschriften, regelingen en verordeningen.
Luchtenberg heeft in dit kort geding gevorderd dat de verhuurder het
gehuurde dient aan te passen zodat het voldoet aan de w ettelijke vereisten.
Of de stellingen van Luchtenberg hout snijden is niet door de curator
onderzocht. De huurovereenkomst is daags na de faillissementsdatum door
de verhuurder opgezegd, zodat deze 12 augustus 2022 zal eindigen. Als de
stellingen van Luchtenberg kloppen, dan heeft de boedel als gevolg van het
eindigen van de huurrelatie er geen belang (meer) bij dat de gestelde
gebreken w orden hersteld. De curator zal dit kort geding dan ook niet
voortzetten.
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1.3 Verzekeringen
Nog in onderzoek.
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1.4 Huur
De bedrijfslocatie in Uithuizen w ordt gehuurd door Luchtenberg. De
verhuurder heeft op 11 mei 2022 de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw
opgezegd tegen 12 augustus 2022.
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1.5 Oorzaak faillissement
Luchtenberg had al langere tijd te maken met een liquiditeitstekort.
Luchtenberg liet hierdoor al enige tijd crediteuren onbetaald. Dit resulteerde
onder meer in een huurachterstand bij de verhuurder, Luchtenberg Beheer
B.V. Het gevolg van de betalingsproblemen is gew eest dat in de zomer van
2021 door Luchtenberg een W HOA-traject is gestart. Gedurende het W HOAtraject zijn echter nieuw e schulden ontstaan ten aanzien w aarvan
Luchtenberg niet in staat is gebleken deze in te lossen. Als gevolg hiervan is
de afgekondigde afkoelingsperiode niet verlengd. De verhuurder heeft
vervolgens het faillissement van Luchtenberg aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-5-2022

12

Het ontslag van het personeel is op 16 mei 2022 aangezegd.

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Luchtenberg beperken zich tot de in het huurpand
aanw ezige inventaris en geleased rollend materieel. De curator heeft de
inventaris inmiddels laten taxeren. In de komende verslag periode verw acht
de curator meer te kunnen vermelden over de verkoop van de
bedrijfsmiddelen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De vordering van de fiscus w aarvoor het bodemvoorrecht geldt bedraagt €
661.543,00.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop inventaris.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkopen voorraden.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn reeds aangeschreven en aankomende periode zal het
incassotraject w orden voortgezet.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteuren.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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Naar opgave van de bestuurder zijn er geen bankschulden. Tot op heden is
er ook geen vordering van een bank ingediend in het faillissement van
Luchtenberg en w as er per datum een positief saldo ad € €8.116,81 op de
bankrekening van Luchtenberg, w elk saldo naar de boedelrekening is
overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse voertuigen geleased, de curator is in overleg met de
leasemaatschappijen om de voertuigen over te nemen dan w el in te leveren.

22-06-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is een partij die zich bij de curator heeft gemeld met de mededeling dat
sprake zou zijn van een (stil) pandrecht. Het pandrecht is gevestigd middels
een op 22 januari 2021 geregistreerde akte en ziet enkel op de door de
pandhouder gefinancierde ‘nieuw bouw projecten’, zijnde de op dat moment
nieuw te bouw en carrosserie-opbouw en voor truck, oplegger, aanhanger of
LZV combinatie, en de debiteurenvorderingen die daarmee verband houden.
Andere activa dan de door de pandhouder gefinancierde
nieuw bouw projecten, of toekomstige activa, w orden in de akte niet genoemd
Op datum faillissement had Luchtenberg echter geen door de pandhouder
gefinancierde nieuw ebouw projecten, ook w aren er geen
debiteurenvorderingen die voortvloeien uit op 22 januari 2021 reeds
bestaande rechtsverhoudingen en verband houden met door de pandhouder
gefinancierde projecten. De curator heeft daarom betw ist dat het pandrecht
op dit moment nog aan goederen van Luchtenberg kleeft.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal partijen heeft zich gemeld met een beroep op het recht van
eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken w orden afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement w as een drietal bussen in ombouw , een en ander in
onder aanneming voor het zusterbedrijf Luchtenberg Carrosserieën B.V. De
curator heeft Luchtenberg Carrosserieën B.V. verzocht aan te geven of zij
o.a. de betalingsverplichting op grond van de gemaakte afspraken zal
nakomen. Hierop heeft Luchtenberg Carrosserieën B.V. te kennen gegeven
dat niet te zullen doen. De curator heeft daarom deze overeenkomst
ontbonden. De curator heeft daarom op verzoek van de eigenaar van de drie
bussen afgesproken de w erkzaamheden af te ronden tegen betaling van €
35.000 inclusief btw .
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6.2 Financiële verslaglegging
De w erkzaamheden zijn inmiddels afgerond in die zin dat de drie lopende
opdrachten zijn afgew ikkeld Het overeengekomen bedrag van € 35.000 is
overgemaakt op de boedelrekening.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft in de afgelopen w eken de mogelijkheid voor een doorstart
onderzocht. Inmiddels zijn er met drie partijen gesprekken gevoerd, w aarvan
één partij een bieding heeft uitgebracht. In de komende verslag periode
verw acht de curator meer te kunnen vermelden over mogelijke doorstart van
de onderneming.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2020 en 2019 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
2018 is op 14 februari 2020, en derhalve te laat, gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal w orden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Inventariseren schuldenlast
Onderzoek administratie
Onderzoek rechtmatigheid
Afw ikkeling

Bijlagen
Bijlagen
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