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Activiteiten onderneming Het (her)inrichten van voertuigen ten 

behoeve van personenvervoer, al dan niet 

aangepast voor het vervoer van 

gehandicaptenpassagiers. 

 

Omzetgegevens  2011 €13.575.618,00 

 2010 €15.697.289,00 

  

Personeel per faillissementsdatum 39 werknemers 

 

Saldo einde verslagperiode € 21.103,41 

 

Verslagperiode 17 juni t/m 24 juli 2013 

 

Bestede uren in verslagperiode 355 uur en 54 minuten 

 

Bestede uren totaal 355 uur en 54 minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van 

de toestand van de boedel en derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd 

over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen 

rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die 

gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze 

gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn 

dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen. 
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1.  INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 

 

Allereerst volgt hier een organigram die van het bestuur werd ontvangen en 

waaruit blijkt welke positie Flex-iTrans inneemt in een groep vennootschappen. 

 

Organigram: 
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    25%     25%    50% 

 

 

 

 

          100% 

 

 

 

          100% 

 

 

 

 

 

Bestuurders binnen Flex-iTrans BV zijn Beheers- en Beleggingsmaatschappij 

Verachtert BV en de heer A.J.A. van Weegberg. Daarnaast is een commissaris 

aangesteld, te weten de heer I.L.J. Bas. Ten slotte kende Flex-iTrans nog twee 

gevolmachtigden met volledige volmacht te weten de heren S.H. de Bijl en M.J.P. 

Verachtert.  

Bestuurder  
A.P. Verachtert 

Stichting Administratie 
kantoor Proosdij 

Bestuurder  
J.Th.A. Verachtert 

K.J.M. Verachtert  

Verbu b.v.b.a. J3@Work b.v.b.a. 

Gebroeders Verachtert BV 

Beheer- en Beleggingsmij Verachtert BV 

Flex-i-Trans BV 
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Bestuurder van Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV is Gebr. 

Verachtert BV. Ook deze beheersmaatschappij heeft dezelfde commissaris 

ingesteld, te weten I.L.J. Bas.  

 

Gebr. Verachtert BV kende op het moment van faillissement nog als bestuurder, 

de heer A.J.A. van Weegberg terwijl eveneens de heer I.L.J. Bas als commissaris is 

aangesteld. Inmiddels zou de heer Van Weegberg echter uit zijn bestuursfunctie 

ontheven zijn hoewel hij nog wel als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel.  

 

Naar curator heeft begrepen, werd er veel invloed op het bestuur uitgeoefend 

door de heer  A.P. (Ton) Verachtert. Onduidelijk is vooralsnog of op grond 

hiervan kan worden aangenomen dat deze ook feitelijk bestuurder is geweest. 

 

1.2 Winst en verlies 

2010: winst  € 678.882,00 

2011: verlies    € 246.470,00  

2012: verlies  € 2.168.979,00 (conceptcijfers)  

 

1.3 Balanstotaal 

2011:  € 9.877.722,00 

 

1.4 Lopende procedures 

Voor zover curator bekend, zijn er op dit moment geen procedures aanhangig 

waarbij de gefailleerde eisende of gedaagde partij is.  

 

1.5 Verzekeringen 

Gefailleerde beschikte over tal van verzekeringen waarmee alle risico's die een 

bedrijf als dat van gefailleerde zou kunnen lopen, waren gedekt. In een enkel geval 

was er geen premie meer betaald over de laatste periode en bestond er mogelijk 

al geen dekking meer. Voor zover mogelijk heeft curator het ertoe geleid dat de 

verzekeringen een einde namen. In verband hiermee zijn inmiddels ook diverse 

restituties ontvangen. Deze restituties zijn gestort op de "oude" bankrekening van 

gefailleerde bij de ING Bank. Bij gelegenheid van het volgend verslag zal hierover 

een nadere opgave worden gedaan.  
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1.6 Huur 

Het onroerend goed waarin de onderneming van Flex-i-Trans gevestigd was, 

behoort toe aan Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV. Het gebruik 

geschiedde kennelijk op basis van een huurovereenkomst hoewel er geen 

schriftelijke huurovereenkomsten zijn opgesteld. Ziet curator het goed, dan werd 

voor De Geerden 14 maandelijks steeds een bedrag van € 22.500,-- berekend als 

huur en voor een gedeelte van het pand De Geerden 12 een bedrag van € 5.000,-- 

per maand.  

 

1.7 Oorzaak faillissement 

Flex-i-Trans hield zich voornamelijk bezig met het ombouwen, modificeren en 

verkopen van voertuigen voor rolstoelvervoer. Zij was daarvoor sterk afhankelijk 

van overheidsbeleid op het gebied van gehandicaptenvervoer. De onzekerheid in 

de markt met betrekking tot de aangekondigde AWBZ-bezuinigingen op het 

gebied van gehandicaptenvervoer zouden sinds begin 2013 tot een onvoorziene 

kopersstaking hebben geleid. Daarnaast zouden een aantal aanbestedingen zijn 

doorgeschoven en zou de gunning van de landelijke aanbesteding van het 

valysvervoer (bovenregionaal recreatief vervoer) telkens zijn uitgesteld. De vraag 

naar rolstoelbussen zou in ieder geval alsmaar zijn afgenomen en men zag hierin 

voorlopig geen verandering komen.  

 

Naast deze afgenomen vraag traden er ook veranderingen op in het 

gehandicaptenvervoer. Er ontstond een trend naar andersoortige voertuigen in 

het groepsvervoer terwijl Flex-i-Trans met name gericht zou zijn op een mono 

massaproductie van rolstoelbussen. Tot slot zou de financiële crisis en de 

algemene onzekerheid tot een afnemende vraag hebben geleid.  

 

Ten gevolge van het vorenstaande zou de huisbankier van de vennootschap, de 

ING Bank, de vennootschap onder de afdeling intensief beheer geplaatst hebben 

terwijl de aandeelhouders en overige financiers van de vennootschap, niet meer 

bereid zouden zijn geweest om extra gelden ter beschikking te stellen. Door al 

deze ontwikkelingen zou de vennootschap geen andere uitweg meer hebben 

gezien dan het aanvragen van haar eigen faillissement.  

 

Het bovenstaande betreft het relaas van de bestuurders van Flex-i-Trans BV. 

Curator zal nog een zelfstandig onderzoek uitvoeren (zie ook hoofdstuk 7). 
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2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

Op datum faillissement waren in totaal 39 werknemers in dienst.  

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

Bij aanvang van het jaar voor het faillissement waren er in totaal 42 werknemers 

in dienst. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

Bij brief van 18 juni 2013 zijn alle werknemers met inachtneming van de 

opzegtermijnen op grond van de Faillissementswet, ontslagen. Voor vier 

werknemers gold een eerdere beëindiging omdat deze in een eerder stadium met 

gefailleerde beëindigingsafspraken hadden gemaakt. Curator heeft een 

gezamenlijke intake met medewerking van het UWV georganiseerd op  

25 juni 2013. Tijdens deze intake zijn de werknemers gewezen op hun rechten en 

plichten en heeft inventarisatie plaatsgevonden van de aanspraken van de 

werknemers op grond van de loongarantieregeling alsmede ten behoeve van een 

WW-uitkering.  

 

2.4 Werkzaamheden 

Curator verwacht de gebruikelijke werkzaamheden ter vaststelling van de rechten 

van werknemers en ter borging daarvan.  

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.  

 

3.2 Verkoopopbrengst 

Niet van toepassing. 

 

3.3 Hoogte hypotheek 

Niet van toepassing. 

 

3.4 Boedelbijdrage 

Niet van toepassing. 
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3.5 Werkzaamheden 

Geen. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving 

In de gehuurde bedrijfsruimten bevindt zich kantoorinventaris, bestaande uit 

bureauopstellingen, kasten, stoelen, computers en dergelijke.  

 

Daarnaast zijn in beide bedrijfsruimten bedrijfsmiddelen c.q. gereedschappen 

aanwezig. Zo heeft gefailleerde onder andere 3 heftrucks, 11 autobruggen, diverse 

stellingen, gereedschapswagens c.q. -kisten, werkbanken, een 

remmentestenbank, een bandenbalanceerapparaat en andere autobranche 

gerelateerde werktuigen en gereedschappen in eigendom.  

 

Ten slotte heeft gefailleerde 24 bedrijfswagens in eigendom. 13 van deze wagens 

zijn voorzien van een ombouw voor rolstoelvervoer en worden verhuurd aan 

klanten. Onder de bedrijfswagens bevinden zich 2 demovoertuigen. Een daarvan 

is voorzien van een Duits kenteken en het andere voertuig is speciaal voor de 

brandweerbranche omgebouwd. De rest van het wagenpark bestaat uit enkele 

nieuwe auto’s die nog voor enkele klanten omgebouwd dienden te worden, 

servicewagens en niet verhuurde rolstoelbussen.  

 

Onder dit hoofdstuk kan ook melding worden gemaakt van een enorme tent die 

door Flex-i-Trans BV is geplaatst op het bedrijfsterrein te Velddriel en die fungeert 

als opslagplaats.  

 

3.7 Verkoopopbrengst 

De ING Bank NV heeft pandrechten gevestigd op de inventaris en de 

bedrijfsmiddelen, inclusief het rollend materieel. In tweede verband zijn deze 

zaken verpand aan de Curaçaose vennootschappen Notburgia NV en Ofelia NV 

en in derde verband bestaan er pandrechtenten gunste van Verbu BVBA, de 

Belgische groepsvennootschap.  

 

In opdracht van de ING Bank zijn inmiddels alle activa geinventariseerd en 

gewaardeerd. Hierover kunnen vooralsnog geen nadere mededelingen worden 

gedaan. 
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3.8 Boedelbijdrage 

Hierover zijn geen afspraken gemaakt.  

  

3.9 Bodemvoorrecht fiscus 

Wat betreft de kantoorinventaris en bedrijfsmiddelen, exclusief het rollend 

materieel, behartigt curator – op grond van art. 57 lid 3 Fw – mede de belangen 

van de fiscus. Deze zal in het faillissement met een vordering opkomen ter zake 

waarvan het bodemvoorrecht opgaat. Dit houdt in dat als het gaat om 

bodemzaken, dat voorrecht van de fiscus hoger gerangschikt is dan het stille 

pandrecht van de bank. De fiscus dient echter eerst zoveel mogelijk voldaan te 

worden vanuit het vrij actief en vooralsnog is onduidelijk hoe de financiële situatie 

er in dit faillissement uit zal gaan zien en/of de fiscus geheel of gedeeltelijk vanuit 

dat vrij actief kan worden voldaan.  

 

3.10 Werkzaamheden 

In de komende periode zal curator nader corresponderen met de ING Bank over 

de uitoefening van haar rechten als separatist.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.11 Beschrijving 

De voorraad werd op artikelniveau bijgehouden. Op het moment dat er een 

onderdeel binnen kwam, werd hiervoor een artikelnummer aangemaakt. Dit 

nummer werd vervolgens opgenomen in een voorraadadministratiesysteem. 

Indien bepaalde onderdelen werden geassembleerd tot een halffabricaat, dan 

werd hiervoor een nieuw artikelnummer aangemaakt, waarna deze 

mutatie/assemblage administratief werd verwerkt in het 

voorraadadministratiesysteem. Het eventuele eigendomsrecht van een leverancier 

(op grond van eigendomsvoorbehoud) op een bepaald onderdeel is bij de 

assemblage (zaaksvorming) verloren gegaan.  

 

Veel onderdelen werden volgens bepaalde specificaties – FIT System Pro –  voor 

gefailleerde op maat gemaakt. De leveranciers beschikken ten behoeve hiervan 

over speciaal hiervoor gemaakte mallen en matrijzen. Deze mallen en matrijzen 

zijn op 1 mei 2012, samen met de intellectuele eigendomsrechten en dergelijke 

die samenhangen met c.q. rusten op "FIT System Pro", overgedragen aan 

Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV. Het grootste gedeelte van de 

voorraad bestaat uit dergelijke onderdelen en halffabricaten.  
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Uiteraard kocht gefailleerde ook universeel toepasbare onderdelen, zoals stoelen, 

laadliften, gordels en verlichtingselementen in. Hiervan is ook een hoeveelheid 

aangetroffen.  

 

Onder dit hoofdstuk kan ook melding worden gemaakt van inbouwsets die ten 

tijde van het faillissement reeds waren ingebouwd. Dit gebeurde in opdracht van 

derden die vaak daartoe zelf de voertuigen aanleverden. Die voertuigen zijn dus 

eigendom gebleven van die betreffende opdrachtgevers en de inbouwsets zijn 

nagetrokken door het voertuig. De boedel kan de overeenkomsten niet meer 

nakomen. De levering kan niet plaatsvinden zoals overeengekomen, er kan geen 

service worden gegeven en ook kan geen garantie meer worden verstrekt. Curator 

onderzoekt of het mogelijk is nieuwe overeenkomsten met de betreffende 

opdrachtgevers, tevens eigenaren van deze auto's, te sluiten.  

 

In een enkel geval zijn er door Flex-i-Trans BV op eigen initiatief inbouwsets in 

voertuigen ingebouwd. De betreffende voertuigen waren nog niet betaald en 

behoren in eigendom nog toe aan de leverancier. Voor de betreffende leverancier 

heeft de "toevoeging" geen waarde. Zij eist haar eigendommen zondermeer op.  

 

Curator zal bij gelegenheid van het volgend verslag uitgebreider ingaan op dit 

onderwerp. 

    

3.12 Verkoopopbrengst 

Aangezien de intellectuele eigendomsrechten op FIT System Pro – en de 

voorloper van dat systeem – niet tot de boedel behoren, heeft dit aspect een 

aanzienlijke negatieve invloed op de waarde van de voorraad. Geen enkele partij 

zal immers gebruik kunnen maken van deze voorraad, zonder instemming van de 

eigenaar van deze rechten/ de licentiegever.  

 

De ING Bank heeft ook pandrechten gevestigd op de voorraden. Notburgia NV en 

Ofelia NV hebben pandrechten in tweede verband gevestigd en Verbu BVBA heeft 

een pandrecht in derde verband.  

 

Op initiatief van de ING Bank heeft er een inventarisatie en waardering 

plaatsgevonden van de voorraad waarbij tevens rekening is gehouden met 

mogelijke eigendomsvoorbehouden. Hoewel er over de waardering vooralsnog 

geen concrete informatie kan worden gegeven, kan al wel worden gemeld dat ook 

uit het rapport van Troostwijk Waardering en Advies BV is gebleken dat het 
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verschil tussen de executiewaarde en de waarde bij gelijkblijvend gebruik, d.w.z. 

met gebruikmaning van de licenties, enorm groot is.   

 

3.13 Boedelbijdrage 

Hierover zijn geen afspraken gemaakt.  

 

3.14 Werkzaamheden 

Er vindt nog nader overleg plaats met de pandhouder(s) over de wijze van 

verkoop.  

 

Andere activa 

3.15 Beschrijving 

Er is nog immaterieel actief aanwezig in de vorm van telefoon- en faxnummers, de 

handelsnaam “Flex i Trans BV”, een klanten- en onderhandenwerkportefeuille, 

diverse reclame-uitingen zoals foldermateriaal, borden en banners en keurings- 

en toelatingsbewijzen, alsmede enkele certificaten – voor zover – overdraagbaar.  

 

Opgemerkt dient te worden dat de klantenportefeuille deels samenhangt met 

verhuurovereenkomsten waarbij gefailleerde omgebouwde bedrijfswagens 

verhuurde. Deze overeenkomsten vertegenwoordigen een zekere waarde.  

 

Daarnaast beschikt gefailleerde voor de productie en distributie van FIT System 

Pro over een licentie van Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV. Het 

zij gemeld dat deze licentie(overeenkomst) niet overdraagbaar is.    

 

3.16 Verkoopopbrengst 

Indien de activiteiten van de onderneming van gefailleerde zouden kunnen 

worden overgedragen, kunnen deze immateriële activa mogelijk eveneens worden 

(mee)verkocht.   

 

3.17 Werkzaamheden 

Het eventueel overgaan tot verkoop en levering van de immateriële activa.  

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

De debiteurenportefeuille bedroeg per faillissementsdatum € 777.533,51.  
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ING Bank heeft in eerste verband pandrechten op de vorderingen van gefailleerde 

op derden (zie hoofdstuk 5). 

 

4.2 Opbrengst 

Curator sprak daags nadat het faillissement was uitgesproken met ING Bank af 

dat curator tegen een boedelvergoeding van 10% de inning van de verpande 

vorderingen ter hand zou nemen.  

 

Een aantal omgebouwde voertuigen bleek op faillissementsdatum zo goed als af. 

Er dienden nog enkel afstelwerkzaamheden te worden verricht, waarna levering 

kon plaatsvinden. Deze voertuigen waren reeds voor faillissementsdatum 

gefactureerd. Met de debiteur is afgesproken dat de hiermee samenhangende 

facturen eerst betaald dienden te worden, waarna levering zou plaatsvinden. De 

debiteur ging hiermee akkoord en zodoende kon een bedrag van € 200.744,37 

worden geïnd. 

 

Bij nadere bestudering van de debiteurenportefeuille is gebleken dat er 7 

debiteuren in staat van faillissement verkeren. Hoewel hun vorderingen nog op de 

debiteurenlijst stonden vermeld, mag er nauwelijks nog enige waarde worden 

gehecht aan deze vorderingen. Hiermee is een totaalbedrag gemoeid van  

€ 140.097,08.  Daarnaast worden ook al grote problemen verwacht met de 

vorderingen op een Franse entiteit die exclusieve verkooprechten zou hebben 

gekregen voor de producten van Flex-i-Trans BV. De totaalvordering bedraagt  

zo'n € 135.000,--.  

 

In een volgend verslag zal curator nader ingaan op het verloop van het 

incassotraject. Wel kan al worden opgemerkt dat de (debet) rekening-

courantstand van gefailleerde bij de ING Bank sinds faillissementdatum met 

ongeveer € 300.000,= is verminderd. Bezien zal dienen te worden – naast de 

hiervoor vermelde betaling van € 200.744,37 – waar deze bijschrijvingen 

betrekking op hebben.  

 

4.3 Boedelbijdrage 

Met de ING Bank werd vrij spoedig overeengekomen om uit te gaan van de fictie 

van de openbare verpanding met daarbij de afspraak dat de boedel de incasso zal 

verzorgen en daarvoor een boedelbijdrage zal ontvangen van 10% te rekenen over 

alle bedragen die met ingang van failissementsdatum geïnd kunnen worden.  
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4.4 Werkzaamheden 

Bezien wordt nog in hoeverre door bepaalde uitleveringen, debiteurenbetalingen 

afgedwongen kunnen worden. Voorts zal worden overgegaan tot actieve incasso 

indien en zodra het normale betalingsverkeer dreigt te staken.   

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1 Vordering van bank(en) 

De groep waartoe Flex-i-Trans BV behoorde c.q. behoort werd door diverse 

partijen gefinancierd. De overeenkomsten met de financiers werden aangegaan 

door zowel Gebr. Verachtert BV, Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert 

BV en Flex-i-Trans BV. Zij zijn steeds hoofdelijk verbonden voor de nakoming van 

de verplichtingen uit die overeenkomsten en verstrekten daartoe ook alle 

mogelijke zekerheden. Hieronder zullen de verschillende financiers 

achtereenvolgens worden gemeld.  

 

ING Bank 

De ING Bank had per faillissementsdatum te vorderen een bedrag van  

€ 2.345.636,75, die volgens haar eigen opgave als volgt was samengesteld: 

 

− Flex-i-Trans BV  

Zakelijke rekening     € 1.052.448,27  

− Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV 

Rentevastlening €  130.688,48 

Euroflexlening € 1.162.500,00 

 

In feite gaat het deels om het rekening-courantkrediet dat door Flex-i-Trans BV 

werd gebruikt en deels om een financiering die was gebruikt voor de aanschaf van 

het onroerend goed in Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV. Kort 

voor het uitbrengen van dit verslag was het rekening-courantkrediet door diverse 

debiteurenbetalingen teruggedrongen tot zo'n € 720.000,--.  

 

Notburga NV en Ofelia NV   

Deze Curaçaose vennootschappen zullen gezamenlijk worden behandeld. Het 

gaat om vennootschappen waarvan de heer A.P. Verachtert volgens mededeling 

van zijn adviseur, de heer Verstappen, beneficiair aandeelhouder zou zijn.  

 



Eerste faillissementsverslag Flex-i-Trans, F.05/13/540, pagina 13  

In oktober 2012 is met deze vennootschappen een overeenkomst van geldlening 

gesloten waarbij aan Gebr. Verachtert BV als geldnemer een totaalbedrag van  

€ 2.100.000,-- werd geleend. Daarbij werd Flex-i-Trans BV mede hoofdelijk 

verbonden.  

 

Met de ter beschikking gestelde gelden werd een schuld die er op dat moment 

bestond uit hoofde van een geldleningsovereenkomst met Verbu BVBA afgelost. 

Op het eerste gezicht lijkt het er dan ook op dat enkel de naam van de financier(s) 

is/zijn gewijzigd, doch wel beschouwd moesten er bij gelegenheid van deze 

omzetting door Flex-i-Trans BV meer en veel verdergaande zekerheden worden 

gesteld terwijl er ook andere voorwaarden voor Flex-i-Trans BV werden 

opgenomen die in de richting van andere crediteuren nadelig kunnen uitwerken.  

 

Gemeld zij nog eens dat Gebr. Verachtert BV steeds de geldnemer was bij deze 

geldleningsovereenkomsten en dat Flex-i-Trans BV, omdat zij ook belang zou 

hebben gehad bij de betreffende geldleningsovereenkomsten, zich mee heeft 

verbonden voor Gebr. Verachtert BV.  

 

Mr. Schuttelaar die optreedt namens Notburga NV en Ofelia NV heeft inmiddels 

de vorderingen vermeerderd met rente, ingediend. Ieder afzonderlijk heeft thans 

een bedrag te vorderen van € 1.058.925,--.  

 

Verbu BVBA 

Kort nadat de schulden aan Verbu zouden zijn afgelost, werden er dan toch weer 

gelden door Verbu BVBA aan Gebr. Verachtert BV cs ter beschikking gesteld op 

basis van geldleningsovereenkomsten. Flex-i-Trans BV werd weer meeverbonden.  

 

De eveneens door mr. Schuttelaar ingediende vordering van Verbu bedroeg per 17 

juni 2013 € 1.005.500,-- incl. rente.  

 

5.2 Leasecontracten 

Met betrekking tot 7 personenauto's en 1 kopieerapparaat bestonden er 

leaseovereenkomsten. Curator heeft deze overeenkomsten geïnventariseerd en 

beziet op dit moment welke nadere acties er te dien aanzien dienen te worden 

genomen. In de komende verslagperiode zal hierover meer duidelijkheid worden 

gegeven.  
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5.3 Beschrijving zekerheden 

 

ING Bank 

Voor zover het Flex-i-Trans BV aangaat heeft ING de navolgende zekerheden: 

 

− compte-joint en mede aansprakelijkheidsovereenkomst tussen Flex-i-Trans 

BV, Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV en Gebr. Verachtert 

BV: 

 

− pandrecht op de boekvorderingen; 

 

− pandrecht op de algehele bedrijfsruitrusting, inclusief machines en 

transportmiddelen; 

 

− pandrecht op de algehele (handels)voorraad. 

 

Daarnaast heeft ING Bank uiteraard zekerheden binnen de overige 

groepsmaatschappijen waaronder hypotheekrecht op het bedrijfsonroerend goed.  

 

Er is ook volmacht verstrekt aan ING Bank om steeds weer de vorderingen van 

Flex-i-Trans BV op derden aan zichzelf te verpanden. De op basis hiervan 

eventueel opgestelde vervolgpandaktes heeft curator nog niet ontvangen.  

 

Ofelia NV en Notburga NV 

Ofelia en Notburga hebben eveneens pandrechten gevestigd op de 

bedrijfsruitrusting, voorraden en vorderingen. Het gaat dan om vorderingen die 

ontstaan zijn uit, althans voortvloeien uit rechtsverhoudingen die reeds 

bestonden ten tijde van het vestigen van de pandakte te weten 30 oktober 2012. 

Voor zover curator kan overzien, zijn er geen rechtsgeldige vervolgpandaktes 

geregistreerd. 

 

Verbu BVBA 

Verbu BVBA heeft pandrechten in derde verband gevestigd op bedrijfsuitrusting, 

voorraden en vorderingen. De akte waarbij de verpanding plaatsvond werd 

gesloten op 15 november 2012 en geregistreerd op 11 februari 2013. Voor de 

vorderingen zal gekeken moeten worden naar vorderingen voortvloeiende uit 

rechtsverhoudingen die reeds op 15 november 2012 bestonden. Ook in dit geval is 

namelijk niet gebleken van rechtsgeldige vervolgpandaktes.  
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5.4 Separatistenpositie 

ING Bank kan op basis van haar pandrechten een separatistenpositie innemen 

evenals Ofelia, Notburga en Verbu dat kunnen, zij het dat zij de rechten van beter 

gerangschikte pandhouders moeten respecteren.  

 

Als het gaat om de debiteuren werd er met de ING Bank een afspraak gemaakt op 

basis van de separatistenregeling. Voor wat betreft de overige activa is op het 

moment van het uitbrengen van dit verslag nog onzeker hoe de rechten van de 

bank uitgewonnen zullen gaan worden.  

 

5.5 Boedelbijdrage 

Enkel op het punt van de incasso van de debiteuren is met de bank een 

boedelbijdrage overeengekomen. Zoals hiervoor al aangegeven, is het nog 

onduidelijk hoe de bank haar overige pandrechten zal gaan uitwinnen.  

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

In totaal hebben 29 crediteuren aangegeven een eigendomsvoorbehoud te 

hebben bedongen. In dat kader heeft curator hen verzocht aan te tonen dat zij 

zich rechtsgeldig op het eigendomsvoorbehoud kunnen beroepen. Als gevolg 

hiervan dienden de crediteuren enerzijds aan te tonen dat hun algemene 

voorwaarden van toepassing waren op de (koop)overeenkomsten met gefailleerde 

en anderzijds dat de formulering van het eigendomsvoorbehoud van toepassing 

is op de verhouding die de crediteur met gefailleerde heeft. 

 

Curator heeft inmiddels van 27 crediteuren toelichting op het voorgaande 

ontvangen. Op dit moment wordt geïnventariseerd in hoeverre de beroepen 

kunnen worden gehonoreerd, waarna – in overleg met de bank – met crediteuren 

afspraken zullen worden gemaakt over de terugname van aan hen toebehorende 

voorraad.   

 

5.7 Reclamerechten 

Er zijn curator tot op dit moment geen beroepen op het recht van reclame 

bekend. 
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5.8 Retentierechten 

In enkele gevallen oefent de boedel retentierecht uit in die zin dat geëist wordt dat 

eerst betaling plaatsvindt voor de uitgevoerde werkzaamheden, alvorens het aan 

de opdrachtgever toekomende voertuig wordt uitgeleverd. Het is curator nog 

onduidelijk of en in hoeverre derden retentierechten gaan uitoefenen jegens de 

boedel. Sowieso is bekend dat er zich voorraden bij derden bevinden. Onduidelijk 

is echter of die derden ook vorderingen hebben op de gefailleerde vennootschap. 

Er zal dus nog nader onderzoek moeten plaatsvinden. 

 

5.9 Overige rechten van derden 

Vooralsnog zijn geen andere rechten van derden bekend die op dit moment 

afzonderlijke bespreking behoeven.  

 

5.10 Werkzaamheden 

Er dient nog veel gecorrespondeerd te worden met de bank over de uitoefening 

van haar rechten. Mogelijk zal er ook nog gecorrespondeerd moeten worden met 

betrekking tot de rechten van de overige pandhouders. Voorts moeten nog een 

aantal aktes op rechtsgeldigheid beoordeeld worden.  

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN ONDERNEMING 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

Aangezien curator bij aanvang van het faillissement begreep dat er mogelijkheden 

aanwezig waren van een doorstart en dat het in verband daarmee wenselijk ware 

de onderneming op een laag pitje voort te zetten, zijn er na faillissementsdatum 

nog werkzaamheden verricht. Daarbij werden kosten en risico's vermeden terwijl 

opdracht was dat eigendomsvoorbehouden en/of eventuele pandrechten dienden 

te worden gerespecteerd.  

 

Het initiatief voor een doorstart ging uit van de resterende 

groepsmaatschappijen. Curator moest al snel constateren dat de feitelijk 

leidinggevenden daarin van de situatie misbruik maakten om vooruit te lopen op  

een activatransactie met de door hen gewenste partij. Omdat het moeilijk was 

hierover controle uit te oefenen, heeft curator vrij snel besloten de activiteiten te 

staken en de bedrijfsgebouwen te sluiten.  
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Curator is achteraf gebleken dat in de korte tijd waarin nog bepaalde 

werkzaamheden zijn voortgezet, toch mogelijke rechten van derden zijn 

geschonden, wellicht pandrechten van ING Bank. Er blijken namelijk twee liften, 

die eerst tot de voorraad behoorden, alsnog te zijn ingebouwd in een tweetal 

voertuigen. Curator zal trachten deze kwestie op te lossen met de 

rechthebbenden.  

 

Flex-i-Trans BV verhuurde ook speciale voertuigen voor gehandicaptenvervoer aan 

derden. Die overeenkomsten zijn voor wat betreft de termijn waarvoor ze zijn 

aangegaan, uiteenlopend. Op dit moment wordt bezien in hoeverre deze 

overeenkomsten op een aanvaardbare wijze tot een einde kunnen worden geleid 

zodat de zekerheidsrechten die op de voertuigen gevestigd zijn, optimaal kunnen 

worden uitgeoefend.  

 

6.2 Financiële verslaglegging 

Bij gelegenheid van een volgend verslag zal inzicht worden gegeven in de 

huurovereenkomsten die na faillissementsdatum zijn doorgelopen alsmede tot 

welke vorderingsrechten en/of opbrengsten dat heeft geleid. 

 

6.3 Werkzaamheden 

Op dit moment wordt nog gekeken naar de diverse huurovereenkomsten en 

wordt getracht in goed overleg tot een beëindiging daarvan te komen.  

 

Doorstart 

6.4 Beschrijving 

Zoals hiervoor min of meer al aangegeven, is er vanuit de resterende 

groepsmaatschappijen een initiatief ontwikkeld om tot een doorstart te komen. 

Naar verluidt zou de heer A.P. Verachtert al vergaande afspraken hebben gemaakt 

met een bedrijf genaamd B-Style, die met het nieuwe product "Fit System Pro" op 

de markt zou moeten komen.  Dit laatste werd bevestigd door een 

promotiefilmpje op internet waarin B-Style "Fit System Pro" presenteerde.  

 

Formeel is Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV naar voren 

geschoven als de partij die de activa wil kopen en daarmee een doorstart wil 

maken. Aangezien deze Beheersmaatschappij zich enige tijd daarvoor al alle 

immateriële rechten met betrekking tot "Fit System Pro" had toebedeeld, bleven 

er feitelijk geen andere serieuze gesprekspartners voor curator over. De inrichting 

van het bedrijf te Velddriel was afgestemd op de productie van "Fit System Pro" 
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en/of het systeem dat daarvoor werd gebruikt en waarvan ook alle immateriële 

rechten bij de Beheersmaatschappij rustten. Belangrijker was dat de onnodig 

grote voorraad die er was aangelegd, voornamelijk bedoeld was voor "Fit System 

Pro" en daarom ook alleen waarde had indien men ook "Fit System Pro" zou 

mogen vervaardigen. Wel nu, alle octrooien zijn verzameld binnen Beheer- en 

Beleggingsmaatschappij Verachtert BV en zij bepaalt dus wie "Fit System Pro" 

kan vervaardigen.  

 

Het bijzondere van deze hele situatie is dat Beheer- en Beleggingsmaatschappij 

Verachtert BV als bestuurster van Flex-i-Trans BV er mede voor heeft gezorgd dan 

wel heeft kunnen zorgen dat er een (te) grote voorraad werd aangelegd en dat zij 

deze voorraad vervolgens, vanwege haar machtspositie, voor een bijzonder lage 

prijs kan verwerven.  

 

Wat hiervan zij, ten tijde van het uitbrengen van dit verslag worden er  

onderhandelingen gevoerd over de verkoop van de activa en dienaangaande 

kunnen vooralsnog geen mededelingen worden gedaan.  

 

6.5 Verantwoording 

Vooralsnog niet van toepassing.  

 

6.6 Opbrengst 

Vooralsnog niet van toepassing.  

 

6.7 Boedelbijdrage 

Vooralsnog niet van toepassing.  

 

6.8 Werkzaamheden 

In onderhavig faillissement zijn er inmiddels al uitzonderlijk veel werkzaamheden 

verricht in het kader van de activatransactie. Dit heeft te maken met de bijzondere 

omstandigheden waaronder deze plaatsvindt alsmede met de mogelijke 

onregelmatigheden die er door curator zijn geconstateerd. Zowel de bank als de 

doorstarter eisten dat bij voorbaat afstand zou worden gedaan van eventuele 

aansprakelijkstellingen hetgeen maakte dat het rechtmatigheidsonderzoek 

versneld naar voren moest worden getrokken. Zoals hiervoor al aangegeven, 

wordt er op dit moment druk onderhandeld.  
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7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

De boekhouding en administratie werd grotendeels intern verzorgd. Bestuurder, 

de heer Weegberg, heeft een boekhoudkundige achtergrond.  

 

De jaarrekeningen werden door de vennootschap zelf opgesteld en in 

conceptvorm aangeleverd aan Vermetten Accountancy die deze dan weer 

controleerde. De jaarrekening bevat steeds een controleverklaring van de 

accountant waarin echter ook een grote verantwoordelijkheid wordt gelegd bij het 

bestuur. 

 

De aan curator getoonde boekhouding en administratie maakt een ordentelijke 

indruk.  

 

7.2 Depot jaarrekening 

De laatst gepubliceerde jaarrekening is die van 2011 die werd gedeponeerd op 31 

januari 2013. Ook de jaarrekeningen uit voorgaande jaren werden tijdig 

gedeponeerd.  

 

7.3 Goedkeurende verklaring accountant 

Niet van toepassing. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

Op dit onderdeel dient nog nader onderzoek plaats te vinden. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

Er heeft inmiddels al een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden waarbij diverse 

omstandigheden de aandacht hebben getrokken.  

 

Opmerkelijk was met name het feit dat in 2012, een jaar waarin al duidelijk was 

dat het moeilijk zou gaan worden, een meer dan normale voorraad werd 

aangelegd waardoor de balanswaarde van de voorraad in 2012 maar liefst toenam 

met € 2.000.000,--. De reden zou zijn gelegen in de wens om snel te kunnen 

leveren bij eventuele vervolgorders op een nieuw product. Men kan zich echter 

afvragen of een en ander bedrijfseconomisch wel verantwoord is geweest, zeker 

als men nog een aantal andere omstandigheden in de afweging zou betrekken.  
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De calculatie van de prijs voor de inbouw van een nieuw systeem (Fit System Pro) 

zou niet goed zijn geweest waardoor groot verlies zou zijn geleden op een grote 

order in 2012.  Dit aspect zal nader moeten worden bekeken.  

 

Ondanks het vorenstaande is men op enig moment het nieuwe systeem voor nog 

veel lagere prijzen op de markt gaan wegzetten (25% reductie). Deze 

beleidsbeslissing zal ook nog kritisch worden bekeken.  

 

Er vindt nog onderzoek plaats op voornoemde punten terwijl ook nog overleg 

wordt gevoerd met het bestuur. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

Ook op dit vlak hebben diverse handelingen de aandacht van curator getrokken. 

Het lijkt erop dat octrooien met betrekking tot binnen Flex-i-Trans ontwikkelde 

producten en systemen steeds bij groepsmaatschappijen terecht zijn gekomen 

zonder dat het curator duidelijk is geworden op welke titel dit is gebeurd. Als het 

gaat om het nieuw ontwikkeld systeem c.q. product, genaamd Fit System Pro, kan 

worden gemeld dat alle eventuele resterende rechten en benodigdheden in 2012 

werden overgedragen aan moedermaatschapij, Beheer- en 

Beleggingsmaatschappij Verachtert BV voor een bedrag van € 4.000.000,--. Het 

ging daarbij dan nog om de mallen, auteursrechten, domeinnamen en know how. 

De betaling vond plaats doordat er direct ook een dividendbesluit werd genomen 

voor een bedrag van € 2.250.000,--, en de vordering ter zake het dividend werd 

verrekend met de koopprijs terwijl het resterende bedrag van € 1.750.000,-- werd 

verrekend met een vordering die Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert 

BV uit hoofde van een tweetal geldleningsovereenkomsten zou hebben op  

Flex-i-Trans BV. De geldleningsovereenkomsten waarnaar wordt verwezen leveren  

echter niet direct vorderingsrechten op voor de Beheer- en Beleggings 

maatschappij Verachtert BV op Flex-i-Trans BV. Het is maar zeer de vraag of 

Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV ooit een verrekenbare 

vordering op Flex-i-Trans BV heeft verkregen.  

 

Curator heeft bij deze transacties kritische kanttekeningen geplaatst evenals bij de 

betaling van huur die kort voor faillissementsdatum plaatsvond aan 

moedermaatschappij Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV. Het 

ging hierbij een inhaalslag van huur voor een langere periode ad € 100.000,--, die 

in één keer werd betaald. 
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Opmerkelijk was ook dat direct na faillissement een ander bedrijf zich op de 

markt presenteerde met het product "Fit System Pro", dit terwijl dit product toch 

ontwikkeld was door Flex-i-Trans BV en zij ook de exclusieve rechten bezat. De 

veel te grote voorraad van Flex-i-Trans BV was nota bene voornamelijk afgestemd 

op dit product. Curator onderzoekt nog welk soort onregelmatigheid zich hier 

heeft voorgedaan en welke de schadelijke effecten hiervan zijn geweest.  

 

Ook de omzetting van een financiering door Verbu BVBA naar een financiering 

door de Curaçaose vennootschappen Ofelia NV en Notburgia NV wordt nader 

bekeken. Die hele operatie heeft geen enkel effect gehad op de aan Flex-i-Trans BV 

ter beschikking gestelde gelden terwijl zekerheden werden verzwaard en ook 

anderszins voorwaarden werden overeengekomen die nadelig zouden kunnen 

uitpakken voor overige crediteuren.  

 

Ook los van alle bovengenoemde feiten en omstandigheden vindt er nog nader 

onderzoek plaats naar mogelijke onregelmatigheden.  

 

7.7 Werkzaamheden 

Op bovengenoemde onderdelen dient nog veel onderzoek te worden verricht 

terwijl ook voortdurend met betrokken partijen wordt gesproken.  

 

8. CREDITEUREN 

 

8.1 Boedelvorderingen 

Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen ingediend. UWV zal echter nog een 

boedelvordering indienen in verband met de overname van de loonverplichtingen 

gedurende de opzegtermijn en mogelijk zal er ook een boedelvordering worden 

ingediend ter zake de huur. Daarnaast zal ook het salaris en de verschotten van 

de curator een belangrijke boedelvordering vormen.  

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

Afgezien van een geringe aanslag motorrijtuigenbelasting (€ 47,--) zijn er door de 

Belastingdienst nog geen vorderingen ingediend. Dit zal echter nog wel 

geschieden. Over de laatste periode voor faillissement is nog loonbelasting en 

omzetbelasting verschuldigd. Daarnaast zal er ook een aanslag worden opgelegd 

ex artikel 29 lid 2 van de Wet op de Omzetbelasting.  
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8.3 Preferente vordering van UWV 

Ook UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend.  

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.  

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

Tot op heden hebben 92 crediteuren hun vordering ingediend.  

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

Met voornoemde indieningen is een totaalbedrag gemoeid van € 3.866.896,25.  

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Op nagenoeg alle activa zijn zekerheidsrechten gevestigd ten behoeve van de 

financiers ING Bank, Ofelia NV, Notburgia NV en Verbu BVBA. Enkel de fiscus 

heeft een beter voorrecht als het gaat om de bodemzaken (machines en 

inventaris). Voor concurrente crediteuren ziet het er op het eerste gezicht somber 

uit. Er moet echter nog veel onderzoek worden verricht en het is niet uitgesloten 

dat er ook aansprakelijkheden kunnen worden gevestigd. Vooralsnog valt er dan 

ook nog niets te zeggen over de afwikkeling.  

 

8.8 Werkzaamheden 

Het faillissement is eigenlijk nog maar kort geleden aangevangen en ook op dit 

onderdeel zullen dan ook nog veel werkzaamheden moeten worden verricht 

waarbij het met name gaat om inventarisatie en correspondentie.  

 

9. PROCEDURES 

Niet van toepassing. 

 

9.1 Naam wederpartij(en) 

Niet van toepassing. 

 

9.2 Aard procedure 

Niet van toepassing. 

 

9.3 Stand procedure 

Niet van toepassing. 
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9.4 Werkzaamheden 

Geen. 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Hierover valt vooralsnog geen voorspelling te doen. 

 

10.2 Plan van aanpak 

Zwaartepunt van de werkzaamheden en de aandacht van de curator ligt in de 

komende periode nog bij de wijze van uitoefening van de zekerheidsrechten van 

de bank en/of de overige zekerheidsgerechtigden. In overleg met de diverse 

partijen zal nog getracht worden tot een onderhandse verkoop te geraken van de 

activa, maar op het moment van het uitbrengen van dit verslag is daarover nog 

grote onzekerheid.  

 

Voor alle werkzaamheden die er nog door de curator verricht dienen te worden, 

kan ook verwezen worden naar hetgeen dienaangaande wordt vermeld in de 

hierboven staande hoofdstukken.  

 

10.3 Indiening volgend verslag 

25 oktober 2013  

 

10.4 Werkzaamheden 

zie boven. 

 

Tiel, 25 juli 2013  

 

C.G. Klomp, 

curator 

 

 

 

 

 

 

 

 


