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Algemene gegevens
Naam onderneming
Autobedrijf Boerrigter B.V.

09-05-2018
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Gegevens onderneming
AUTOBEDRIJF BOERRIGTER B.V. IN LIQUIDATIE statutair en feitelijk gevestigd te
(7631 AB) Ootmarsum aan de Denekamperstraat 37 B, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer
08135776.
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Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel Oost Nederland bestaan de activiteiten uit
de uitoefening van een garagebedrijf en de handel in en reparatie van
personenauto's en lichte en zw aardere bedrijfsauto's.
De feitelijke activiteiten bestaan het onderhouden en het repareren van auto's
voor derden. Daarnaast vindt er inkoop- en verkoop van gebruikte auto's
plaats Tot 26 april 2016 w erd tevens een tankstation geëxploiteerd. De
exploitatie van het tankstation is beëindigd w egens een beslaglegging op de
voorraad en het verzegelen van de brandstofpompen door een schuldeiser.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.682.681,00

€ -227.372,00

€ 310.343,00

2014

€ 1.877.427,00

€ 36.347,00

€ 246.780,00

2013

€ 2.130.148,00

€ -92.145,00

€ 338.618,00

Toelichting financiële gegevens
Uit het bovenstaande blijkt dat er in 2015 en 2013 sprake is van een sterk
verliesgevende bedrijfsexploitatie.
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Het resultaat in 2014 w ordt beïnvloed door een bijzondere bate van €
110.000,--. Dit betreft de afboeking van de vordering op Gulf Oil Nederland B.V.
omdat ter zake kw ijtschelding zou zijn verleend. Die kw ijtschelding is -voor
zover de curator bekend- nimmer verleend. Als deze bijzonder bate w ordt
gecorrigeerd sluit het jaar 2014 met een verlies van ruim € 70.000,--.
In het boekjaar 2013 is onder de buitengew one baten ook een afboeking van
een schuld aan haar enig aandeelhouder en bestuurder Racobri Holding B.V.
w egens verleende kw ijtschelding van een rekening-courantschuld tot een
bedrag van € 225.000,--. Bij eliminatie van deze bijzondere bate zou het
resultaat in 2013 ruim € 317.000,-- negatief gew eest zijn.
In het boekjaar 2015 is de vordering op Gulf Oil Nederland B.V. w eer
opgenomen als verplichting op de balans en is de opboeking meegenomen als
incidentele last tot een bedrag van € 172.371,--. Na eliminatie van die last
bedraagt het verlies in 2015 ruim € 55.000,--.
Op basis van het bovenstaande concludeert de curator dat - na eliminatie van
de boekhoudkundige bijzondere baten en lasten- het bedrijf in de
gepresenteerde jaren sterk verliesgevend is gew eest. Aan de
levensvatbaarheid van de onderneming kan zeker w orden getw ijfeld.

Gemiddeld aantal personeelsleden
11
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er sprake van elf
personeelsleden.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 0,00

09-05-2018
5

23-08-2018
8

Het boedelsaldo per 22 augustus 2018 bedraagt nihil. In deze verslagperiode
hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

Boedelsaldo
€ 0,00

23-01-2019
9

Het boedelsaldo per 22 januari 2019 bedraagt nihil. In deze verslagperiode
hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

Boedelsaldo
€ 0,00

17-05-2019
10

Het boedelsaldo per 17 mei 2019 bedraagt nihil. In deze verslagperiode
hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

Boedelsaldo
€ 0,00
Het boedelsaldo per 25 juli 2019 bedraagt nihil. In deze verslagperiode
hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

Verslagperiode
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Verslagperiode
09-05-2018
5

van
10-1-2018
t/m
9-5-2018

23-08-2018
8

van
10-5-2018
t/m
22-8-2018

23-01-2019
9

van
23-8-2018
t/m
22-1-2019

17-05-2019
10

van
23-1-2019
t/m
17-5-2019

25-07-2019
11

van
18-5-2019
t/m
25-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

41,10 uur

8

8,90 uur

9

6,70 uur

10

1,90 uur

11

9,80 uur

totaal

68,40 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de 7e verslagperiode zijn in totaal de volgende uren aan dit faillissement
besteed:
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mr. F. Kolkman 5,60 uren
mr. R.A. Shenouda 1,70 uren
Mw . mr. A.Sarokhani 32,00 uren
C. Gent 1,90 uren
Totaal 41,10 uren
Tot op 22 augustus 2018 zijn in totaal 211,55 uren aan dit faillissement
besteed.
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Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of – achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
Tot op 22 januari 2019 zijn in totaal 218,25 uren aan dit faillissement besteed.
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Tot op 17 mei 2019 zijn in totaal 220,25 uren aan dit faillissement besteed.

17-05-2019
10

Tot op 25 juli 2019 zijn in totaal 230,05 uren aan dit faillissement besteed.

25-07-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De rechtsvorm van Autobedrijf Boerrigter is een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Autobedrijf Boerrigter B.V. is opgericht bij notariële
akte van 25 mei 2005. De eerste inschrijving in het handelsregister dateert van
30 mei 2005. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,--. Daarvan is bij
de oprichting geplaatst € 18.000,--.
Het doel van de vennootschap is volgens de statuten "de uitoefening van een
garagebedrijf; het samenw erken met, het deelnemen in, het overnemen van
en het voeren van de directie over andere vennootschappen en
ondernemingen; het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van
zekerheden, van andere - vennootschappen en ondernemingen, met name van
die w aarmee de vennootschap in een groep is verbonden; het verkrijgen,
beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten
en andere w aardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van
gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van
zekerheid ten behoeve van derden en het verstrekken van periodieke
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uitkeringen; het uitvoering geven aan een pensioenregeling; het verrichten
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin.".
Volgens de Kamer van Koophandel Oost Nederland bestaan de activiteiten uit
de uitoefening van een garagebedrijf en de handel in en reparatie van
personenauto's en lichte en zw aardere bedrijfsauto's.
De feitelijke activiteiten bestaan het onderhouden en het repareren van auto's
voor derden. Daarnaast vindt er inkoop- en verkoop van gebruikte auto's
plaats Tot 26 april 2016 w erd tevens een tankstation geëxploiteerd. De
exploitatie van het tankstation is beëindigd w egens een beslaglegging op de
voorraad en het verzegelen van de brandstofpompen door een schuldeiser.
Autobedrijf Boerrigter B.V. is in feite de voortzetting van de eenmanszaak van
de heer B.J.A. Boerrigter, w elke sinds 1987 op dat adres gevestigd is. De
eenmanszaak is na de inbreng in een vennootschap onder firma in 1996 in
2005 ingebracht in de gefailleerde vennootschap.
De vennootschap is opgericht door Racobri Holding B.V. w aarvan de heer B.J.A.
Boerrigter bestuurder en enig aandeelhouder is. Racobri Holding B.V. is op haar
beurt w eer bestuurder en enig aandeelhouder van Autobedrijf Boerrigter B.V.
Voorafgaande aan het faillissement heeft Autobedrijf Boerrigter B.V. op 1
februari 2016 haar volledige onderneming met terugw erkende kracht vanaf 31
december 2014 overgedragen aan Racobri Holding B.V. voor een bedrag van €
38.094,--. Autobedrijf Boerrigter B.V. is daarna door de bestuurder op 4 april
2016 met terugw erkende kracht uitgeschreven uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
Daaraan voorafgaande w as op 22 december 2015 een verzoek gedaan aan de
fiscus om de onderneming fiscaal geruisloos uit Racobri Holding B.V. te laten
zakken in de eenmanszaak van de heer B.J.A. Boerrigter w aarna Racobri
Holding B.V. en Autobedrijf Boerrigter B.V. zouden w orden geliquideerd.
Bij beschikking van 5 januari 2016 heeft de fiscus daartoe toestemming
verleend onder de voorw aarde dat binnen drie maanden na dagtekening van
die beschikking het ontbindingsbesluit van Racobri Holding B.V. en Autobedrijf
Boerrigter B.V. zou w orden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel.
Die ontbindingsbesluiten zijn genomen op 1 februari 2016 en op 4 april 2016
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarom is
achter de statutaire namen van Racobri Holding B.V. en Autobedrijf Boerrigter
B.V. in het handelsregister de aanduiding "in liquidatie" geplaatst.
Aansluitend zou per 1 januari 2016 de onderneming voorgezet w orden als
vennootschap onder firma w aarbij de heer B.J.A. Boerrigter en zijn zoon de
heer R.B.W .M. Boerrigter de vennoten zouden w orden. Die vennootschap
onder firma is opgericht per 1 januari 2015 maar is -voor zover de curator na
heeft kunnen gaan- niet geregistreerd in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel.
Volgens verklaring van de bestuurder zat onder de door Autobedrijf Boerrigter
B.V. aan Racobri Holding B.V. overgedragen schulden ook een schuld aan Gulf
Oil Nederland B.V. Die schuld bedraagt ruim € 217.000,--. Gulf Oil Nederland
had op 10 april 2015 reeds een vonnis verkregen tegen Autobedrijf Boerrigter
B.V. voor deze vordering.

Deze schuld is bij de overdracht gew aardeerd op € 25.000,--. Autobedrijf
Boerrigter B.V. zou in onderhandeling zijn met Gulf Oil Nederland B.V. om tot
een minnelijke schikking te komen middels betaling van een bedrag van €
25.000,-- tegen finale kw ijting. Die onderhandelingen hebben niet geresulteerd
een overeenkomst.
Gulf Oil Nederland B.V. heeft op 26 april 2016 voor haar gehele vordering
executoriaal beslag gelegd op de roerende zaken van de onderneming w elke
per 1 januari 2016 w erd gedreven in de vorm van vennootschap onder firma.
Daarmee kw am de bedrijfsvoering grotendeels stil te liggen.
De V.O.F. Autobedrijf Boerrigter heeft getracht middels een kort geding de
opheffing van het beslag af te dw ingen. Die vordering is afgew ezen omdat
volgens de voorzieningenrechter getracht w erd de activa aan het verhaal van
schuldeisers te onttrekken.
Nu volgens de bestuurder Gulf Oil Nederland niet meer bereid w as tot een
minnelijke regeling hebben Autobedrijf Boerrigter B.V. in liquidatie, Racobri
Holding B.V. VO.F. Autobedrijf Boerrigter en de heer B.J.A. Boerrigter en de heer
R.W .B.M. Boerrigter op 3 mei 2016 een vaststellingsovereenkomst gesloten.
Daarbij is de overdacht van de onderneming door Autobedrijf Boerrigter B.V.
aan Racobri Holding B.V. vernietigd en heeft V.O.F. Autobedrijf Boerrigter ten
gevolge van die vernietiging de activa en de passiva van de onderneming ook
niet verkregen. Partijen geven in deze overeenkomst aan te hebben gedw aald
omdat bij een juiste voorstelling van zaken met betrekking tot de minnelijke
regeling met Gulf Oil Nederland B.V. de bovenstaande herstructurering nimmer
zou hebben plaats gevonden. In dezelfde overeenkomst is opgenomen dat
Racobri Holding B.V. het faillissement van Autobedrijf Boerrigter B.V. zal
aanvragen.
De curator onderzoekt de juridische gevolgen van de hierboven beschreven
rechtshandelingen.
Namens de bestuurder van Racobri Holding B.V. is een verzoek ingediend tot
herroeping van het ontbindingsbesluit van deze vennootschap op grond van
dw aling. Dat verzoek is op 25 augustus 2016 behandeld door de rechtbank
Overijssel, locatie Almelo. De curator heeft verw eer gevoerd. Bij beschikking
van 19 september 2016 heeft de Rechtbank het verzoek afgew ezen omdat
onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van dw aling en bovendien de
mogelijkheid bestaat dat derden door de herroeping van het
ontbindingsbesluit w orden benadeeld.
De heer B.J.A. Boerrigter heeft op 19 december 2016 hoger beroep
aangetekend tegen het vonnis van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo van
19 september 2016. De curator heeft op 30 januari 2017 een verw eerschrift
ingediend nu de crediteuren in het faillissement van Autobedrijf Boerrigter B.V.
door herroeping van het ontbindingsbesluit w orden benadeeld. De verdere
afw ikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de uitkomst van deze
procedure.
Voorafgaande aan de bovenstaande procedure heeft de curator tw eemaal
overleg gevoerd met de rechter-commissaris inzake de juridische gevolgen van
de hierboven beschreven rechtshandelingen. Naar aanleiding van de
bovenstaande beschikking zal nader overleg met de rechter-commissaris
volgen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden, locatie Arnhem heeft op 23 mei 2017
een beschikking gew ezen w aarin - kort samengevat - de bestreden
beschikking van de rechtbank Overijssel van 19 september 2016 is
bekrachtigd.
De curator onderzoekt w elke gevolgen die beschikking heeft voor het
onderhavige faillissement.
De advocaat van de heer Boerrigter is van mening dat de beschikking op een
onjuiste feitelijke grondslag berust en heeft het gerechtshof verzocht de
beschikking aan te passen. De curator w acht het standpunt van het
gerechtshof ter zake af.
De advocaat van de heer Boerrigter heeft op 24 mei 2017 het Gerechtshof
verzocht de beschikking aan te passen w egens een vermeende vergissing. Bij
beschikking van 18 juli 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden
vestiging Arnhem het verzoek van de advocaat afgew ezen.
De cassatietermijn in deze procedure is verstreken w aardoor de beslissing van
het Gerechtshof in kracht van gew ijsde is gegaan.
De curator heeft in deze kw estie zijn standpunt toegelicht aan de rechtercommissaris.

1.2 Lopende procedures
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
procedures. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.
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1.3 Verzekeringen
Op faillissementsdatum heeft de curator geconstateerd dat er sprake is van
een Garage Optimaal Polis w elke dekking biedt voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bedrijfsaansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Bedrijfsschade
Cliënten objectenverzekering
Brandverzekering opstallen
Brandverzekering inventaris/goederen
Voorraad dekking
Geldtransportverzekering
Particuliere aansprakelijkheid
Particuliere Rechtsbijstand

Nu de dekking is opgeschort w egens een achterstand in de premiebetaling
heeft de curator een brandverzekering afgesloten voor de goederen w elke tot
de boedel behoren. De curator heeft de polis opgezegd per
faillissementsdatum en de verzekeraar verzocht ter zake een afrekening op te
stellen.
De curator heeft een afrekening van de verzekeraar ontvangen. De curator
heeft geconstateerd dat deze niet zal leiden tot baten voor de boedel.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Volgens verklaring van de bestuurder is er sprake van lopende
huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand aan de
Denekamperstraat 37 B te Ootmarsum tussen Autobedrijf Boerrigter B.V. en
Racobri Holding B.V.
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Ondanks herhaalde verzoeken heeft de bestuurder de huurovereenkomst tot
op heden niet ter hand gesteld. De huursom zou volgens de bestuurder €
3.333,-- excl. BTW per maand bedragen. De huur zou tot en met de maand
april 2016 voldaan zijn.
Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator met toestemming van
de rechter-commissaris de huurovereenkomst met Racobri Holding B.V. inzake
het bedrijfspand aan de Denekamperstraat 37B te Ootmarsum per 16 mei
2018 opgezegd met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

23-08-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de bestuurder ligt de oorzaak van het faillissement in
het geschil met Gulf Oil Nederland B.V. deze maatschappij zou in 2007
gedurende een periode van 7 w eken benzine geleverd hebben en dat tegen
dieselprijzen gefactureerd hebben aan Autobedrijf Boerrigter B.V. Door het
prijsverschil is een schuld ontstaan van Autobedrijf Boerrigter B.V. aan Gulf Oil
Nederland B.V.. Nadat over deze kw estie een geschil is ontstaan is Autobedrijf
Boerrigter gestopt met alle betalingen aan Gulf Nederland B.V. terw ijl Gulf nog
w el lang haar producten heeft door geleverd. Hierdoor is thans een schuld
ontstaan w elke ruim € 200.000,-- bedraagt.
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De bestuurder heeft tegenover de curator verklaard dat met de daarmee
vrijgekomen liquiditeit de verliezen van de exploitatie van de onderneming zijn
gefinancierd.
De curator doet nader onderzoek naar de eventuele andere oorzaken w elke
tot het faillissement geleid hebben. Over de uitkomst van zijn onderzoek zal de
curator in een volgend verslag berichten.
De advocaat van gefailleerde heeft de curator pro se aansprakelijk gesteld. De
curator heeft deze doorgeleid aan zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
die de aansprakelijkheid heeft afgew ezen.
De curator heeft na onderzoek geen andere oorzaken aangetroffen w elke
hebben geleid tot het faillissement.
De curator heeft tot op heden niets meer vernomen van de advocaat van
gefailleerde met betrekking tot de aansprakelijkstelling. Volgens de curator
kan hiermee de kw estie w orden afgedaan.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
09-05-2018
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Personeelsleden
11
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van elf personeelsleden. Dit
betreft een fulltime monteur en tw ee dames voor het tankstation die een
parttime dienstverband hebben.
Daarnaast w as er sprake van 8 oproepkrachten voor het tankstation. Dat zijn
voornamelijk scholieren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
11
Volgens verklaring van de bestuurder w aren er in het jaar voorafgaande aan
het faillissement een zelfde aantal w erknemers w erkzaam in de onderneming.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-11-2013

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft met schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris d.d.
27 november 2013 per gelijke datum het dienstverband met de elf
personeelsleden opgezegd met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn
ex artikel 40 Fw . De aanzegging van het ontslag heeft plaats gevonden
middels een zow el per aangetekende als per gew one post verzonden brief.
Volgens verklaring van de bestuurder zijn de lonen tot en met de maand april
2016 voldaan.
Op 30 mei 2016 heeft de curator samen met een buitendienst medew erker van
het W UV een intake van het personeel georganiseerd op het bedrijfsadres van
Autobedrijf Boerrigter B.V. Hierbij w aren tw ee personeelsleden aanw ezig. Het
UW V zal contact opnemen met de personeelsleden w elke niet aanw ezig
w aren.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing nu de onderneming w erd gedreven uit een van Racobri
Holding B.V. gehuurd bedrijfspand. Uit de door de curator verkregen informatie
van het Kadaster is niet gebleken dat Autobedrijf Boerrigter B.V. eigenaar is
van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Garageuitrusting en bedrijfsauto's
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op de faillissementsdatum in het bedrijfspand aan de
Denekamperstraat 37 B te Ootmarsum een garage-uitrusting aangetroffen en
bedrijfsauto's.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de
garage-uitrusting en de kantoorinventaris en de overige inventarisgoederen.
W at betreft deze goederen dient derhalve rekening gehouden te w orden met
het voorrecht van de fiscus zoals vermeld in artikel 21 lid 2 van de
Invorderingsw et 1990.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de garage-uitrusting op 24 mei 2016 laten taxeren door
Troostw ijk W aarderingen en Advies B.V. In verband met de lopende
verkooponderhandelingen ziet de curator af van het vermelden van de
getaxeerde w aarden.
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De curator is met de ABN-AMRO een boedelbijdrage overeengekomen van 10
% voor de w erkzaamheden van de boedel bij het te gelde maken van de
bedrijfsmiddelen voor zover deze niet onder het bodemvoorrecht van de fiscus
vallen.
De curator is met de pandhouder overeengekomen dat de pandhouder zelf tot
uitw inning van de aan haar verpande zaken zal overgaan.
De curator heeft op 13 juli 2018 opnieuw overleg gevoerd met de ABN-AMRO
inzake het te gelde maken van de activa door de bank. De ABN-AMRO heeft
meegedeeld dat zij zelf zal overgaan tot verkoop van de bedrijfsmiddelen. De
curator heeft de ABN-AMRO verzocht om een update inzake de voortgang in de
verkoop maar nog geen reactie ontvangen.
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De ABN-AMRO heeft de curator begin november 2018 bericht onderhandelingen
te voeren over de verkoop van de activa. Mochten deze geen resultaat hebben
dan zou de executie opgestart w orden. Uit nieuw e informatie van de ABNAMRO blijkt dat deze onderhandelt over cessie van haar vordering op
Autobedrijf Boerrigter B.V. aan de familie Boerrigter.
De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
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De ABN AMRO heeft haar vordering op Autobedrijf Boerrigter B.V. inclusief alle
zekerheidsrechten verkocht aan de familie Boerrigter. De bank zal verder geen
verhaal meer halen. De familie Boerrigter is voornemens de activa die de
curator niet heeft verkocht c.q. geëxecuteerd, alsnog te verkopen c.q.
executeren. Tevens is de familie Boerrigter voornemens de inning van de
debiteuren zelf te doen.

17-05-2019
10

De advocaat van de familie Boerrigter heeft laten w eten dat zij een koper
hebben voor de activa. Een door R. Boerrigter op te richten besloten
vennootschap zal dan optreden als koper. Deze heeft alleen belang bij de
activa indien hij ter plaatse het garagebedrijf kan blijven uitoefenen. Daarover
zijn gesprekken gaande met de advocaat van de familie.
De curator zal met instemming van de rechter-commissaris zijn toestemming
verlenen aan de overdracht van de roerende zaken aan de nieuw e
vennootschap van R. Boerrigter. Hiervoor heeft de curator op 5 juni 2019
Troostw ijk W aardering en Advies B.V. de opdracht gegeven tot een
hertaxatie. Het rapport van de hertaxatie heeft de curator op 12 juni 2019
ontvangen.
Op 2 juli 2019 heeft de curator aan de advocaat van de familie Boerrigter ter
zake van de overdracht van de roerende zaken een voorstel gedaan.
W anneer de familie Boerrigter instemt zal de curator de kw estie voorleggen
aan de rechter-commissaris w aarna de curator een
vaststellingsovereenkomst zal opstellen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

25-07-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

automaterialen en klein materiaal
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft op de faillissementsdatum slechts een beperkte voorraad
automaterialen en klein materiaal aangetroffen. Daarnaast heeft de curator
een voorraad gebruikte auto's en tw ee motorfietsen aangetroffen. Enkele van
deze auto's moeten als sloopauto's w orden aangemerkt. Ook heeft de curator
in de tankshop en in de kelder van het bedrijfspand een voorraad snoep- en
rookartikelen aangetroffen.

09-05-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zow el de bestuurder als zijn zoon hebben aangeven eigenaar te zijn van
enkele voertuigen. De curator heeft ter zake bew ijsstukken opgevraagd en is
doende met de beoordeling van deze aanspraken.

09-05-2018
5

Er is geen sprake van onderhanden w erk. Op faillissementsdatum zijn volgens
verklaring van de bestuurder alle w erkzaamheden uit gefactureerd.
De curator heeft de voorraden op 24 mei 2016 laten taxeren door Troostw ijk
W aarderingen en Advies B.V. In verband met de lopende verkooponderhandelingen ziet de curator af van het vermelden van de getaxeerde
w aarden.
Nu met de pandhouder is overeengekomen dat deze zelf over zal gaan tot
uitw inning van de aan haar verpande zaken zijnde afspraken omtrent de
boedelbijdrage vervallen.
De curator heeft op 13 juli 2018 opnieuw overleg gevoerd met de ABN-AMRO.

23-08-2018
8

De ABN AMRO heeft haar vordering op Autobedrijf Boerrigter B.V. inclusief alle
zekerheidsrechten verkocht aan de familie Boerrigter. De bank zal verder
geen verhaal meer halen. De familie Boerrigter is voornemens de activa die
de curator niet heeft verkocht c.q. geëxecuteerd, alsnog te verkopen c.q.
executeren. Tevens is de familie Boerrigter voornemens de inning van de
debiteuren zelf te doen.

25-07-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Divers. Zie hieronder.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft op faillissementsdatum in de tankshop kasgeld aangetroffen
tot een bedrag van € 355,98. De curator heeft € 300,-- van dit kasgeld
ingenomen en het restant achtergelaten in verband met het voorzetten van de
verkoop van snoep- en rookartikelen vanuit de tankshop.

09-05-2018
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Na het staken van deze activiteiten op 24 mei 2016 heeft de curator het
gehele kasgeld ingenomen en afgestort op de faillissementsrekening. Ter zake
is op 2 juni 2016 een bedrag van € 2.982,45 bijgeschreven op de
faillissements-rekening.
Uit de concept jaarrekening 2015 blijkt dat gefailleerde een vordering heeft op
Racobri Holding B.V. tot een bedrag van € 72.420,--. Volgens Racobri Holding
B.V. is deze schuld nadien ingelost. De curator deelt deze mening niet en heeft
Racobri B.V. gesommeerd tot betaling.
De fiscus heeft diverse teruggaven loonbelasting tot een totaalbedrag van €
8.874,-- overgemaakt naar de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde bij
de ABN-AMRO. De curator heeft de ABN-AMRO verzocht het totaal bedrag over
te boeken naar de faillissementsrekening.
De ABN-AMRO w eigert dit nu zij van mening is dat deze bedragen op basis van
haar positie als pandhouder aan haar toekomen. De curator deelt deze mening
niet een heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

09-05-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

98 debiteuren

€ 37.553,40

totaal

€ 37.553,40

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenlijst ontvangen met een totaal openstaand
saldo van € 37.553,40, bestaande uit 98 debiteuren. Een aantal debiteuren
heeft de openstaande nota voldaan op de geblokkeerde bankrekening van
Autobedrijf Boerrigter B.V.

09-05-2018
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de ABN-AMRO een termijn gesteld om te reageren op zijn
verzoek om nadere afspraken te maken over het te gelde maken van haar
mogelijke zekerheden. Als de reactie uitblijft zal de curator over gaan tot het
aanschrijven van de debiteuren in dit faillissement en zal een eventuele
uitbetaling van de opbrengsten aan de pandhouder pas plaats vinden na
omslag van de algemene faillissementskosten.

09-05-2018
5

De curator heeft contact gelegd met de ABN-AMRO en is ter zake
overeengekomen dat de boedel de inning van de debiteuren ter hand zal
nemen. De curator heeft de debiteuren aangeschreven.
Het aanschrijven van de debiteuren heeft niet plaats gevonden nu de curator
niet beschikt over een volledig adressenbestand. De curator heeft de
bestuurder verzocht de ter zake noodzakelijke informatie aan te reiken.
De curator is met de ABN-AMRO een boedelbijdrage van 10 %
overeengekomen voor de w erkzaamheden van de boedel bij het innen van de
debiteuren.
De afspraken omtrent de boedelbijdrage zijn vervallen nu de ABN-AMRO de
incasso zelf ter hand zal nemen.
De curator heeft op 13 juli 2018 opnieuw overleg gevoerd met de ABN-AMRO.

23-08-2018
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De familie Boerrigter is voornemens zelf de debiteuren te innen.

17-05-2019
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 257.483,25

09-05-2018
5

De ABN-AMRO heeft tot op heden haar vordering nog niet ingediend. Uit de
stukken die de curator van de gefailleerde heeft ontvangen blijkt dat de ABNAMRO op 28 december 2015 een aanvullende lening heeft verstrekt tot een
totaalbedrag van € 275.000,-. Die lening bestaat uit een kredietfaciliteit op de
bankrekening tot een bedrag van € 50.000,-- en een 15- jarige lening tot een
bedrag van € 225.000,--.
De ABN-AMRO heeft haar vordering ingediend tot een totaal bedrag van €
257.483,25 bestaande uit een krediet in rekening courant van € 34.983,25 en
een middellang krediet van € 222.5000,--.
De financiering is afgesloten op 31 december 2015. Het krediet in rekeningcourant bedroeg oorspronkelijk € 50.000,-- en het middellang krediet w as
oorspronkelijk € 225.000,--.

5.2 Leasecontracten
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van
leaseovereenkomsten. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet
aangetroffen.

09-05-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Uit de stukken w elke de curator van de ABN-AMRO heeft ontvangen blijkt dat
de ABN-AMRO ter zekerheid van de voldoening van haar vordering de volgende
zekerheden heeft bedongen:

09-05-2018
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• Eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand van Racobri Holding B.V.
aan de Denekamperstraat 37 B te Ootmarsum;
• Pandrecht op inventaris, voorraden en debiteuren;
• Hoofdelijke aansprakelijkheid van zow el Autobedrijf Boerrigter B.V. als
Racobri Holding B.V. voor de gehele schuld aan de ABN-AMRO.
De ABN-AMRO heeft de curator bericht dat zij de financiering aan Racobri
Holding per 11 juli 2016 heeft opgezegd en ook niet bereid is een doorstart
van Autobedrijf Boerrigter te financieren.
De ABN AMRO heeft haar vordering op Autobedrijf Boerrigter B.V. inclusief alle
zekerheidsrechten verkocht aan de familie Boerrigter. De bank zal verder
geen verhaal meer halen. De familie Boerrigter is voornemens de activa die
de curator niet heeft verkocht c.q. geëxecuteerd, alsnog te verkopen c.q.
executeren. Tevens is de familie Boerrigter voornemens de inning van de
debiteuren zelf te doen.

5.4 Separatistenpositie

25-07-2019
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5.4 Separatistenpositie
Zodra de curator de indiening en de zekerheidsstukken van de ABN-AMRO
heeft ontvangen zal hij overgaan tot het beoordelen van de
separatistenpositie.

09-05-2018
5

De curator heeft van de ABN-AMRO de hypotheekakte en de op 1 februari 2016
geregistreerde combi-pandakte ontvangen. Na beoordeling van deze stukken
erkent de curator de aanspraken van de ABN-AMRO op haar
separatistenpositie.
Op 9 augustus 2017 heeft een bespreking plaats gevonden tussen de
hypotheek- en pandhouder ABN-AMRO, vader, zoon en dochter Boerrigter, hun
advocaat en de curator in het onderhavige faillissement.
Kort samengevat zijn tijdens dit gesprek de door de heer Boerrigter jr. gedane
biedingen op de activa door de ABN-AMRO afgew ezen. Tevens is besproken op
w elke w ijze en in w elke volgorde de ABN-AMRO zal overgaan tot uitw inning
van haar zekerheden.
De ABN AMRO heeft haar vordering op Autobedrijf Boerrigter B.V. inclusief alle
zekerheidsrechten verkocht aan de familie Boerrigter. Hiervoor verw ijst de
curator naar hetgeen is toegelicht in hoofdstuk 3.5.

17-05-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Oliehandel Hulshof B.V. te Haaksbergen heeft een vordering op gefailleerde
van € 86.952,62 en maakt ter zake aanspraak op eigendomsvoorbehoud met
betrekking tot de door haar geleverde brandstoffen.

09-05-2018
5

Dalhuisen Olie B.V. heeft een vordering van € 312,40 en maakt ook aanspraak
op
eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de door haar geleverde oliën.
Quality Tyres B.V. te Almelo maakt aanspraak op eigendomsvoorbehoud op
een tw intigtal geleverde autobanden.
De curator onderzoekt deze aanspraken en zal in het volgende verslag
berichten over de uitkomst van zijn onderzoek.
Daarnaast heeft de curator een garagebox aangetroffen w elke gevuld is met
setjes w interbanden van klanten. Totdat er duidelijkheid is of er een doorstart
gerealiseerd zal w orden laat de curator deze kw estie rusten.
Uit navraag bij de heer Boerrigter is gebleken dat er geen adressenbestand is
van de opgeslagen banden. Op de banden staat alleen de naam en het
kentekennummer van de klant vermeld. De curator de heer Boerrigter
aangeschreven met de opdracht de banden aan de rechtmatige eigenaren te
retourneren na ondertekening van een ontvangstbevestiging. De curator zal
de partijen w elke aanspraken maken op de banden doorverw ijzen naar de
heer Boerrigter.

5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierechten.

09-05-2018
5

5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
reclamerechten.

09-05-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

09-05-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gezien het feit dat de verzekering geen enkele dekking meer bood heeft de
curator alle garage-activiteiten op faillissementsdatum beëindigd. Om dat de
indruk bestond dat op zeer korte termijn een doorstart gerealiseerd zou
kunnen w orden heeft de curator de tankshop opengehouden tot 24 mei 2016
om de klandizie niet geheel te verliezen. Om diverse redenen heeft de curator
besloten ook deze activiteit te beëindigen.

09-05-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
In de periode dat de verkoop in de tankshop is voortgezet is een omzet
gegenereerd van € 2.626,50. Dat bedrag is afgestort op de faillissementsrekening. Er hebben geen inkopen plaats gevonden. Alleen de aanw ezige
voorraad is aangew end voor de verkoop.

09-05-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

09-05-2018
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6.4 Beschrijving
De heer Boerrigter en zijn zoon hebben op faillissementsdatum aangegeven
onderzoek te doen om tot een doorstart van de onderneming te komen.
Daartoe hebben zij de curator een taxatierapport aangereikt van
gerechtsdeurw aarder W igger Van het Laar en een bieding uitgebracht op de
daarin vermelde activa.

09-05-2018
5

De curator heeft geconstateerd dat een deel van de daadw erkelijk in het
bedrijfspand aanw ezige bedrijfsmiddelen en voorraden zijn niet in het
taxatierapport opgenomen. Volgens de heren Boerrigter zou dat deels gaan
om privé eigendommen.
De curator heeft ter zake bew ijsstukken opgevraagd en onderzoekt deze
aanspraken.
Daarnaast hebben ook diverse andere partijen zich gemeld bij de curator voor
een doorstart. De curator onderzoekt ook deze mogelijkheden.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-05-2018
5

6.6 Opbrengst
€ 0,01

09-05-2018
5

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01

09-05-2018
5

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-05-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is vrijw el volledig ondergebracht bij een derde. Alleen de
verkoopfacturen w erden door de w erknemer opgesteld. De verder verw erking
vindt plaats door een accountantskantoor. In opdracht van de bestuurder is de
administratie door de accountant bijgew erkt tot op de faillissementsdatum
De curator heeft de bankafschriften ontvangen en heeft ook verzocht om een

09-05-2018
5

uitdraai van de grootboekrekeningen over de jaren 2015 en 2016 alsmede de
fysieke administratie. Ondanks toezeggingen zijn deze stukken nog niet aan
de curator ter hand gesteld.
Zodra de curator over alle stukken beschikt zal hij onderzoeken of aan de
boekhoudplicht is voldaan.
De curator heeft de ontbrekende stukken ontvangen en is doende deze
stukken te beoordelen. Over de uitkomst zal de curator in een volgend verslag
berichten.
De curator concludeert op basis van zijn bevindingen dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan en verw ijst ter zake naar hetgeen is vermeld
onder hoofdstuk 7 van dit verslag.

25-07-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Op 17 mei 2016 heeft de vennootschap de jaarrekening over het jaar 2015 bij
de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

09-05-2018
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Op 8 december 2015 heeft de vennootschap de jaarrekening over het jaar
2014 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.
Op 12 mei 2015 heeft de vennootschap de jaarrekening over het jaar 2013 bij
de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Alle drie jaarrekeningen zijn
voorlopige jaarrekeningen nu deze nog niet definitief zijn vastgesteld door het
bestuur.
De curator concludeert dat in het jaar 2013 niet tijdig aan de deponeringsplicht
is voldaan en heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
Daarnaast zal de curator onderzoeken of het deponeren van alleen de
voorlopige jaarrekeningen over de jaren 2013 tot en met 2015 juridische
gevolgen heeft.
De curator is van mening dat de bestuurder niet aan de deponeringsplicht
heeft voldaan door het deponeren van voorlopige jaarrekeningen en heeft de
rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
De curator heeft bij de fiscus verhaalsinformatie opgevraagd en de rechtercommissaris ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid een nader voorstel
gedaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen over de jaren 2012 tot en met 2015 zijn voorlopig
vastgesteld. Om die reden is er geen samenstellingsverklaring afgegeven door
de accountant. Gezien de omvang van de ondernemingen is er geen
goedkeurende verklaring vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

09-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van Autobedrijf Boerrigter B.V. bedraagt €
90.000,--. Het aandelenkapitaal is verdeeld in 900 aandelen van elk € 100,-Daarvan zijn bij de oprichting 180 aandelen geplaatst.

09-05-2018
5

Blijkens de oprichtingsakte heeft volstorting van het aandelenkapitaal plaats
gevonden middels inbreng van een onderneming. Aangezien de vennootschap
op 25 mei 2005 is opgericht is nader onderzoek naar de
volstortingsverplichting niet meer zinvol (een eventuele vordering is al
verjaard).

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

09-05-2018
5

De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en zal over de
uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten.
De curator heeft de rechter-commissaris ter zake van het mogelijk onbehoorlijk
bestuur een voorstel gedaan en daarbij tevens toestemming gevraagd om een
beroep te mogen doen op de "Garantstelingsregeling curatoren 2012" van het
Ministerie van Justitie.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

23-08-2018
8

De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend voor het
aanvragen van een proceskostengarantie inzake de
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft na de ontvangst van
ontbrekende informatie van de fiscus deze aanvraag verzonden en is
afw achting van een beslissing van het Ministerie van Justitie.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-01-2019
9

De curator heeft van het Ministerie van Justitie een proceskostengarantie
ontvangen voor de te maken kosten van vooronderzoek inzake de
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator doet ter zake nader onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Ja

09-05-2018
5

De curator onderzoekt of er sprake is van mogelijk paulianeuze transacties en
zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
De curator heeft geen paulianeuze transacties aangetroffen en heeft zijn
onderzoek afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-07-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

09-05-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Niet van toepassing.

09-05-2018
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15.461,20
De curator heeft van Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam een
nota ontvangen voor de taxatie van de bedrijfsmiddelen en de voorraden tot
een bedrag van € 1.361,25 en de rechter-commissaris toestemming verzocht
deze vanaf de faillissementsrekening te voldoen.
De nota is met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 6
oktober 2016 op 7 oktober 2016 vanaf de faillissementsrekening voldaan.
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 14
februari 2017 € 130,08 incl. BTW .
Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 26 juli 2016
heeft de curator de nota van RAB Rijssen B.V. ter zake van de dekking van de
inventaris ad € 617,10 op 3 augustus 2016 vanaf de faillissements-rekening
voldaan.
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter zake van de door haar
overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen over de opzegtermijn tot een
bedrag van € 15.297,85.
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 12
juni 2017 € 136,13 incl. BTW .
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 9
oktober 2017 € 148,23 incl. BTW .
Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 4 augustus 2017
heeft de curator de nota van RAB Rijssen B.V. ter zake van de dekking van de
inventaris ad € 605,69 op 7 augustus 2017 vanaf de faillissementsrekening
voldaan.
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 9
mei 2018 € 163,35 incl. BTW .

09-05-2018
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€ 15.470,28

23-08-2018
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In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 22
augustus 2018 € 172,43 incl. BTW .
€ 15.821,19

23-01-2019
9

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 22
januari 2019 € 178,48 incl. BTW .
€ 15.488,43

17-05-2019
10

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 17
mei 2019 € 190,58 incl. BTW .
€ 15.424,90
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op
23 juli 2019 € 127,05 incl. BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-07-2019
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.872,00

09-05-2018
5

De fiscus heeft een vordering ingediend voor onbetaald gebleven
naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffing tot een totaalbedrag van €
2.590,-- en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 21
IW .
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslag
motorrijtuigenbelasting w aardoor de totale vordering van de fiscus per
verslagdatum € 3.938,-- beloopt.
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen
motorrijtuigenbelasting w aardoor de totale vordering van de fiscus per 12 juni
2017 € 4.695,-- beloopt.
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen
motorrijtuigenbelasting w aardoor de totale vordering van de fiscus per 3
oktober 2017 € 6.361,-- beloopt.
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen
motorrijtuigenbelasting w aardoor de totale vordering van de fiscus per 9 mei
2018 € 8.872,-- beloopt.
€ 10.496,00

23-08-2018
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De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen
motorrijtuigenbelasting w aardoor de totale vordering van de fiscus per 22
augustus 2018 € 10.496,-- beloopt.
€ 11.505,00

23-01-2019
9

De fiscus heeft opnieuw een vordering ingediend voor tw ee aanslagen
motorrijtuigen-belasting tot een totaalbedrag van € 1.009,-- w aarmee de
totale vordering van de fiscus op € 11.505,-- komt.
Het is niet mogelijk om kentekens van auto's w elke op naam staan van een
gefailleerde vennootschap te schorsen. Om die reden blijven de aanslagen
motorrijtuigenbelasting binnen komen voor de niet verkochte auto's in de
boedel. Om die reden heeft de curator de pandhouder verzocht de aanslagen
w elke zijn opgelegd na faillissementsdatum rechtstreeks aan de
belastingdienst te voldoen.
€ 12.917,00

17-05-2019
10

De fiscus heeft opnieuw vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €
1.412,-- w aarmee de totale vordering van de fiscus op € 12.917,-- komt.
€ 13.420,00
De fiscus heeft opnieuw vordering ingediend tot een totaalbedrag van €
369,--met betrekking motorrijtuigenbelasting. Tevens heeft de fiscus haar
andere aanslagen motorrijtuigenbelasting aangepast w aarmee de totale
vordering van de fiscus op € 13.420,-- komt.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 20.860,51

09-05-2018
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Het UW V heeft een vordering ingediend voor de overgenomen
loonbetalingsverplichtingen en het w erkgeversdeel van de premies Sociale
Verzekeringen tot de faillissementsdatum tot een bedrag van € 20.860,51 en
daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 66 W W .

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
34

09-05-2018
5

De curator heeft op de faillissementsdatum een crediteurenlijst ontvangen met
een openstaand saldo van € 103.985,76. Daarnaast heeft de curator een
aanvulling ontvangen op de crediteurenlijst omdat tw ee crediteuren ten
onrechte niet opgenomen zijn op de lijst. Dat gaat om tw ee crediteuren met
een openstaand bedrag van in totaal € 224.613,15. Op basis van deze
informatie heeft de curator in totaal 39 crediteuren aangeschreven.
Tot op 15 februari 2017 zijn door in totaal door 34 concurrente crediteuren
vorderingen ingediend.
Tot op 9 mei 2018 heeft zich geen w ijziging voorgedaan in het totaal aantal
ingediende concurrente vorderingen.
34
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Tot op 22 augustus 2018 heeft zich ten opzichte van het voorgaande verslag
geen w ijziging voorgedaan in het totaal aantal ingediende concurrente
vorderingen.
34
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Tot op 22 januari 2019 heeft zich ten opzichte van het voorgaande verslag
geen w ijziging voorgedaan in het totaal aantal ingediende concurrente
vorderingen.
34
Tot op 17 mei 2019 heeft zich ten opzichte van het voorgaande verslag geen
w ijziging voorgedaan in het totaal aantal ingediende concurrente vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 365.924,75

09-05-2018
5

De 34 concurrente crediteuren hebben tot op 13 juni 2017 vorderingen
ingediend tot een totaalbedrag van € 365.924,75.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
Tot op 9 mei 2018 heeft zich geen w ijziging voorgedaan in het totaalbedrag
aan ingediende concurrente schuldvorderingen.
€ 365.924,75

23-08-2018
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Tot op 21 augustus 2018 heeft zich ten opzichte van het voorgaande verslag
geen w ijziging voorgedaan in het totaalbedrag aan ingediende concurrente
schuldvorderingen.
€ 365.924,75

23-01-2019
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Tot op 22 januari 2019 heeft zich ten opzichte van het voorgaande verslag
geen w ijziging voorgedaan in het totaalbedrag aan ingediende concurrente
schuldvorderingen.
€ 365.924,75

17-05-2019
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Tot op 17 mei 2019 heeft zich ten opzichte van het voorgaande verslag geen
w ijziging voorgedaan in het totaalbedrag aan ingediende concurrente
schuldvorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

09-05-2018
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De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement. Dit zal afhankelijk zijn van de uitw erking van
de beschikking van het Gerechtshof Arnhem Leeuw arden van 23 mei 2017.
De curator heeft de verw achting dat dit faillissement opgeheven zal w orden
w egens de toestand van de boedel nadat de pandhouder haar zekerheden
heeft uitgew onnen.
De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking
tot de uitw inning van de zekerheden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de 7e verslagperiode zijn in totaal de volgende uren aan deze
tijdschrijfgroep besteed:
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mr. F. Kolkman 3,20
Totaal 3,20 uren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen per 9 mei 2018 nog door de curator
afgerond te w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de
curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden
en tevens de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Onderzoek huurovereenkomst (hoofdstuk 1.6)
(1 maand en 2 uren)
2. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.7)
(2 maanden en 10 uren)
3. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8)
(12 maanden en 1 uur)
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4. Innen vordering op Racobri Holding B.V.
(3 maanden en 6 uren)
5. Beoordelen eigendomsvoorbehoud (hoofdstuk 5.6)
(1 maand en 2 uren)
10. Nader onderzoek mogelijkheden doorstart (hoofdstuk 6.3)
(1 maanden en 10 uren)
11. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(1 maanden en 4 uren)
12. Bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.2)
(6 maanden en 30 uren)
13. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5)
(2 maanden en 8 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen per 9 mei 2018 nog door de curator
afgerond te w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de
curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden
en tevens de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.

23-08-2018
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1. Onderzoek huurovereenkomst (hoofdstuk 1.6)
(1 maand en 2 uren) (afgew ikkeld)
2. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.7)
(2 maanden en 10 uren)
3. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8)
(12 maanden en 1 uur)
4. Innen vordering op Racobri Holding B.V.
(3 maanden en 6 uren)
5. Beoordelen eigendomsvoorbehoud (hoofdstuk 5.6)
(1 maand en 2 uren)
10. Nader onderzoek mogelijkheden doorstart (hoofdstuk 6.3)
(1 maanden en 10 uren)
11. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(1 maanden en 4 uren)
12. Bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.2)
(6 maanden en 30 uren)
13. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5)
(2 maanden en 8 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen per 9 mei 2018 nog door de curator
afgerond te w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de
curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden
en tevens de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.

17-05-2019
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1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.7) (2 maanden en 10 uren)
2. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) (12 maanden en 1 uur)
3. Innen vordering op Racobri Holding B.V. (3 maanden en 6 uren)
4. Beoordelen eigendomsvoorbehoud (hoofdstuk 5.6) (1 maand en 2 uren)
5. Nader onderzoek mogelijkheden doorstart (hoofdstuk 6.3) (1 maanden en
10 uren)
6. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1) (1 maanden en 4 uren)
7. Bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.2) (6 maanden en 30 uren)
8. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5) (2 maanden en 8 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.7) (2 maanden en 10 uren)
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(afgew ikkeld)
2. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) (12 maanden en 1 uur)
3. Innen vordering op Racobri Holding B.V. (3 maanden en 6 uren)
4. Beoordelen eigendomsvoorbehoud (hoofdstuk 5.6) (1 maand en 2 uren)
5. Nader onderzoek mogelijkheden doorstart (hoofdstuk 6.3) (1 maanden en
10 uren) (afgew ikkeld)
6. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1) (1 maanden en 4 uren)
(afgew ikkeld)
7. Bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.2) (6 maanden en 30 uren)
8. Onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.5) (2 maanden en 8
uren)(afgew ikkeld)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement. Dit zal afhankelijk zijn van de uitkomst van het
hoger beroep zoals genoemd in hoofdstuk 1.1 van dit verslag.
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De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn van
afw ikkeling van dit faillissement. Dit zal afhankelijk zijn van de uitw erking van
de beschikking van het Gerechtshof Arnhem Leeuw arden van 23 mei 2017.
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement. Dit is mede afhankelijk van het resultaat van
de uitw inning van haar zekerheden door de ABN-AMRO.

10.3 Indiening volgend verslag
25-10-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
In de 7e verslagperiode zijn in totaal de volgende uren aan dit faillissement
besteed:
mr. F. Kolkman 2,30 uren
mr. R.A. Shenouda 1,70 uren
Mw . mr. A.Sarokhani 32,00 uren
C. Gent 1,90 uren
Totaal 37,90 uren

Bijlagen
Bijlagen
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