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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 25 juli 2013 t/m 31 oktober 2013 

 

Bestede uren in verslagperiode 199 uur en 48 minuten 

 

Bestede uren totaal 576 uur en 18 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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ALGEMEEN 

Alvorens per onderwerp alle ontwikkelingen te melden lijkt het curator goed onder dit hoofdstuk 

in algemene zin kort in te gaan op de belangrijkste ontwikkeling.  

 

In het eerste verslag werd aangegeven dat er diverse kwesties waren die zouden kunnen wijzen 

op onregelmatigheden. Daarover is met de betrokken partijen gecorrespondeerd hetgeen heeft 

geleid tot uitgebreid, goed onderbouwde verweren.  

 

Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. was, gezien de diverse gevestigde 

immateriële rechten, de meest geëigende partij om een doorstart te realiseren en in het kader 

daarvan ook de activa over te nemen. Met haar werden in dat verband ook onderhandelingen 

gevoerd. Daarbij kwamen uiteraard ook de diverse kwesties aan de orde die curator in 

onderzoek had en ter zake waarvan discussies bestonden. Voor Beheers- en 

Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. was het van belang om in geval zij over zou gaan tot 

aankoop van de activa, er niet later nog aansprakelijkstellingen zouden volgen jegens haar of 

jegens met haar gelieerde (rechts)personen danwel (rechts)personen die met haar gelieerd 

waren geweest.  

 

De partijen die de beste rechten hadden op de opbrengsten van de diverse activa drongen aan 

op een verkoop aan Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. op de door deze 

aangeboden voorwaarden. De ING Bank zou met een financiering betrokken blijven bij Beheers- 

en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. en de andere financiers hadden al dan niet directe 

banden met Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V.  

 

Na uitgebreide onderhandelingen, overleg en beraad, waarbij, mede in verband met de vereiste 

toestemmingen, ook de rechter-commissaris werd betrokken, is uiteindelijk besloten op 

bepaalde voorwaarden akkoord te gaan met een overdracht van de activa en activiteiten aan 

Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. Daarbij hebben de volgende factoren een 

belangrijke rol gespeeld: 

 

- Ter zake alle mogelijke geschillen werd een schikking getroffen waarmee werd 

voorkomen dat diverse uitgebreide procedures zouden moeten worden gevoerd 

waarvoor niet of nauwelijks middelen voorhanden waren. In het kader van deze 

schikking werd een bedrag van € 200.000,-- aan de boedel betaald. 

 

- Alleen door een verkoop aan Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. kon 

een doorstart worden gerealiseerd waarbij ook een vergoeding voor de goodwill kon 
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worden bedongen. Hiervoor werd een bedrag van € 100.000,-- aan de boedel betaald. 

 

- De financiers waren bereid voor de medewerking van de curator aan de activatransactie 

met Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. een vergoeding te betalen van 

€ 80.000,--  

 

- Door middel van de activatransactie aan Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert 

B.V. kon aan ex-werknemers van de gefailleerde onderneming werkgelegenheid worden 

geboden waarmee ook de boedelvordering van het UWV kon worden beperkt. Ook kon 

in het kader van de activatransactie de boedelvordering ter zake de huurpenningen na 

faillissementsdatum worden beperkt.  

 

- Omdat een activatransactie werd gesloten met de partij die de eigendom bezat van de 

immateriële rechten, kon ook de hoogste opbrengst worden gerealiseerd voor de 

materiële activa.  

 

In het hiernavolgende zullen bij de verschillende deelonderwerpen mogelijk nog nadere details 

met betrekking tot bovengemelde activatransactie aan de orde komen.  

 

1.  INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 

 

In het eerste verslag werd de vraag gesteld of de heer A.P. Verachtert als feitelijk bestuurder kon 

worden aangemerkt. Mede gezien het verdere verloop en met name de schikking die er 

uiteindelijk is getroffen (zie hiervoor), is het belang bij de beantwoording van deze vraag komen 

te vervallen.  

 

1.5 Verzekeringen 

Voor zover curator heeft kunnen overzien, is er voor een totaalbedrag van € 21.071,55 aan 

verzekeringsrestituties binnengekomen. Een gedeelte daarvan is op de oude bankrekening 

gestort en dient nog aan de boedel te worden betaald. In verband met de diverse afspraken die 

er zijn gemaakt met de pandhouders zal die betaling wellicht plaatsvinden door verrekening van 

die restituties met verplichtingen van de boedel jegens die pandhouders.  

 

1.6 Huur 

In dit faillissement heeft een activatransactie plaatsgevonden te behoeve van een doorstart. De 

activa zijn aangekocht door Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. die in het 
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totaal van afspraken die er zijn gemaakt, ook heeft afgezien mogelijke vorderingsrechten in het 

kader van de huur.  

 

1.7 Oorzaak faillissement 

Vooralsnog vallen op dit onderdeel geen nadere mededelingen te doen.  

 

2. PERSONEEL 

 

2.4 Werkzaamheden 

Een aantal werknemers heeft vorderingen ingediend ter zake beëindigingsvergoedingen. 

Gefailleerde bracht in de maanden voorafgaand aan het faillissement haar personeelsbestand 

terug en kwam zodoende beëindigingsovereenkomsten overeen. Deze oud-werknemers konden 

geen aanspraak maken op de UWV faillissementsuitkering, reden waarom zij hun vorderingen 

hebben ingediend. Zij claimen hierbij aanspraak te kunnen maken op preferentie ex art. 3:288 

sub e BW. Momenteel beoordeelt curator of dit inderdaad het geval is. In een volgend verslag 

zal hierover duidelijkheid worden gegeven.  

 

3. ACTIVA 

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.7 Verkoopopbrengst 

In onderhavig faillissement is ten behoeve van een doorstart een activatransactie gesloten met 

Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. in het kader waarvan de machines en 

inventaris verkocht zijn voor een totaalbedrag van € 200.000,--. Volgens het taxatierapport van 

Troostwijk Waardering en Advies B.V. bedroeg de liquidatiewaarde van deze zaken € 102.000,--. 

 

Het rollend materieel dat aan de gefailleerde in eigendom toebehoorde werd in diezelfde 

activatransactie verkocht voor een bedrag van € 300.000,--. De liquidatiewaarde van dit rollend 

materieel werd vastgesteld op € 299.500,--.  

 

3.8 Boedelbijdrage 

Voor de medewerking van de curator aan een onderhandse verkoop van alle zaken die aan 

verschillende financiers waren verpand waaronder ook voornoemde bedrijfsmiddelen, werd een 

boedelbijdrage betaald van € 80.000,--.  
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3.9 Bodemvoorrecht fiscus 

Zoals ook reeds in het vorig verslag gemeld, dient de fiscus eerst zoveel mogelijk te worden 

voldaan vanuit vrij actief. Omdat in deze zeer wel de mogelijkheid aanwezig is dat de fiscus voor 

een groot deel en misschien wel geheel kan worden voldaan vanuit vrij actief is het misschien 

niet nodig de stilpandhouders met een beroep op het bodemvoorrecht tot inbreng te 

verplichten.   

 

3.10 Werkzaamheden 

Er zal nog nader moeten worden bezien of er op de stille pandhouders inbrengplicht rust.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

    

3.12 Verkoopopbrengst 

In het kader van de activatransactie waarvan reeds melding werd gemaakt onder 3.7, werd de 

totale voorraad verkocht voor een bedrag van € 325.000,--. Troostwijk Waardering en Advies B.V. 

had deze voorraad gewaardeerd op een liquidatiewaarde van € 250.000,--.  

 

3.13 Boedelbijdrage 

Zie hiervoor punt 3.8. 

 

3.14 Werkzaamheden 

Er dienen nog financiële verrekeningen plaats te vinden in de verhoudingen tot de pandhouders. 

 

Andere activa 

3.15 Beschrijving 

Zoals in het vorige verslag al gemeld, dient er in zaken als deze ook steeds rekening te worden 

gehouden met immaterieel actief dat in het kader van de activatransactie werd aangeduid als 

“goodwill”. Deze goodwill werd verkocht voor een bedrag van € 100.000,--.  

 

3.17 Werkzaamheden 

De meeste werkzaamheden ter zake de verkoop en levering van het immaterieel actief zijn reeds 

geschied. Zo nu en dan moeten er nog hand- en spandiensten worden verleend om overname 

van bepaalde contracten in goede banen te leiden.  
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4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Nominaal bedroeg de totale vordering op handelsdebiteuren per datum van de activatransactie 

€ 448.943,34. Voor een ieder was echter op dat moment al duidelijk dat een aantal zeer 

belangrijke posten als dubieus dan wel als oninbaar moesten worden beschouwd. De waarde 

van de debiteurenpost moest uiteindelijk dan ook veel lager worden ingeschat.  

 

Daarnaast bestonden er nog vorderingen op opdrachtgevers waarvoor werkzaamheden waren 

verricht maar die nog niet waren gefactureerd en ter zake waarvan de objecten nog niet waren 

uitgeleverd. Het ging hierbij om een drietal opdrachtgevers aan wie nog een totaalbedrag van 

zo’n € 130.000,-- kon worden gefactureerd.  

 

4.2 Opbrengst 

De normale post handelsdebiteuren die een nominale stand kende van € 448.943,34 is aan 

Beheers- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. verkocht voor een bedrag € 175.000,--. 

 

In die zaken waarin opdrachtgevers nog recht hadden op levering van bepaalde zaken en 

vervolgens gefactureerd moesten worden, werden tussen pandhouders en boedel bijzondere 

afspraken gemaakt. Ter zake een tweetal opdrachtgevers werd overeengekomen dat de boedel 

30% zou krijgen van de opbrengst en ter zake één opdrachtgever werd overeengekomen dat de 

gehele opbrengst aan de pandhouders zou toekomen.  

 

Van de eerste twee opdrachtgevers werd het totaal gefactureerde en verschuldigde bedrag 

inmiddels ontvangen. Het ging daarbij om een totaalbedrag van zo’n € 108.000,--. De vordering 

op de laatste opdrachtgever waarvan de opbrengst dus toekomt aan de pandhouders, kon nog 

niet worden geïnd.  

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1 Vordering van bank(en) 

Zoals in het eerste verslag medegedeeld waren er diverse financiers, te weten de ING Bank, 

Notburga B.V., Ofelia N.V. en Verbu BVBA. Alle financiers hadden zekerheidsrechten gevestigd 

waaronder pandrechten op de bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen. Omdat bij 

gelegenheid van de activa-transactie onduidelijkheid ontstond over de vraag aan wie welke 

opbrengst zou moeten toekomen en er eveneens problemen dreigden te ontstaan in verband 
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met het ontstaan van mogelijke regresrechten, hebben de financiers de handen ineen geslagen 

en onderling afspraken gemaakt over de toescheiding van de opbrengst.  

 

Op grond van de diverse afspraken die er zijn gemaakt heeft ING Bank thans niets meer te 

vorderen. Aan haar is van de opbrengst dat gedeelte toegekomen dat geacht kon worden 

overeen te komen met de draagplicht van gefailleerde in het totale krediet. Daarna hebben 

partijen elkaar finale kwijting verleend. Aan de overige financiers, die vertegenwoordigd werden 

door één advocaat, werd gezamenlijk een bedrag betaald van € 185.000,--. Met deze financiers 

dienen echter nog diverse nadere verrekeningen plaats te vinden. Zo moeten door deze 

financiers afgedragen worden de betalingen die er nog na faillissementsdatum op de 

bankrekening zijn binnengekomen en die geen betrekking hebben op de verpande debiteuren. 

Daar tegenover staat weer dat hetgeen ter zake de bijzondere afspraken over de debiteuren aan 

pandhouders verschuldigd is, nog aan deze dient te worden afgedragen. Voorts is nog van 

belang te melden dat indien en voor zover in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus 

een gedeelte van de opbrengst van de inventaris dient te worden afgestaan, dit door deze 

financiers dient te geschieden. Tot zekerheid voor de nakoming van deze verplichting heeft de 

boedel ook € 50.000,-- onder zich mogen houden.  

 

5.2 Leasecontracten 

Alle leasecontracten zijn ordentelijk afgewikkeld.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

Onder punt 5.1 is min of meer al uiteengezet hoe met de zekerheden is omgegaan. De 

verschillende zekerheidsgerechtigden hebben met elkaar afspraken gemaakt over de 

toescheiding van de opbrengsten van de diverse verpande activa. Dit heeft de totstandkoming 

en de verdere afwikkeling van de activatransactie bespoedigd.  

 

5.5 Boedelbijdrage 

Zoals eerder aangegeven heeft ING Bank uiteindelijk aan de boedel voor de medewerking aan 

de activatransactie een boedelbijdrage betaald van € 80.000,--. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

De vele beroepen op eigendomsvoorbehouden zijn door curator beoordeeld. Aangezien de 

doorstarter daarbij belang had moest ook haar advocaat hierbij betrokken worden hetgeen een 

en ander bijzonder bewerkelijk maakte. In die gevallen dat er een rechtsgeldig beroep werd 

gedaan op het eigendomsvoorbehoud, is (namens) curator overgegaan tot uitlevering van de 

onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken.  



Tweede faillissementsverslag Flex-i-Trans, F.05/13/540, pagina 9  

 

5.7 Reclamerechten 

Bij curator heeft zich één crediteur gemeld die zich heeft beroepen op het recht van reclame. Dit 

beroep is gehonoreerd en hun onder het recht van reclame vallende zaken zijn inmiddels 

uitgeleverd.  

 

5.8 Retentierechten 

In het vorige verslag werd aangegeven dat de boedel juist retentietrecht uitoefende ten aanzien 

van een aantal zaken. Die kwesties zijn naar ieders tevredenheid afgewikkeld. Curator zelf is niet 

meer geconfronteerd met beroepen op retentierecht door crediteuren. Mogelijk echter dat de 

doorstarter daar nog wel mee te maken heeft gekregen doch dat is hier niet meer van belang. 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN ONDERNEMING 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

Zoals in het eerste verslag aangegeven werd de onderneming op een laag pitje voortgezet met 

het oog op een mogelijke activatransactie en doorstart. Er zijn in die periode nog voertuigen 

verhuurd gebleven en ook zijn er zo nu dan nog diensten verleend in de vorm van reparatie en 

dergelijke. Facturering vond plaats door de boedel en daarop werd in totaal een bedrag van 

€ 20.774,45 betaald. Het is curator bekend dat een aantal facturen die voor rekening en 

verantwoording van de boedel uitgeschreven waren, aan de doorstartende partij zijn betaald. 

Dienaangaande wordt nog nader onderzoek verricht.  

 

De kwestie van de mogelijke schending van pandrechten waarover in het eerste verslag nog 

werd gesproken moet geacht worden in het kader van het totaal aan afspraken die er zijn 

gemaakt met de pandhouders, te zijn opgelost.  

 

Doorstart 

6.4 Beschrijving 

Zoals al eerder aangegeven is er na het eerste verslag een activatransactie gesloten met 

moedermaatschappij Beheer- en Beleggingsmaatschappij Verachtert B.V. waarmee deze dan 

ook in staat werd gesteld een doorstart te realiseren. Op haar beurt blijkt deze weer afspraken te 

hebben gemaakt met een bedrijf genaamd B-Style die feitelijk de doorstart realiseert.  
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7. RECHTMATIGHEID 

 

Algemeen: 

In het eerste verslag werd er melding van gemaakt dat er een aantal zaken waren die de 

bijzondere aandacht hadden van curator. Gewezen werd onder andere op de bijzondere 

toename van de voorraad in het jaar voorafgaand aan het faillissement en op een aantal 

rechtshandelingen die mogelijk paulianeus zouden kunnen zijn.  

 

Zoals in het begin van dit verslag onder het hoofdstuk ‘Algemeen’ al aangegeven is daarover 

uitvoerig gecorrespondeerd met de diverse betrokken partijen die zich daarbij ook van 

rechtskundige bijstand hadden voorzien. Na uitgebreid nader onderzoek en na veel overleg en 

beraad is besloten om een schikking te treffen die met zich meebrengt dat de boedel zal afzien 

van aansprakelijkstellingen van diverse met name genoemde partijen als het gaat om feiten en 

omstandigheden die op dat moment bekend waren.  

 

Afgezien van het feit dat hiertegenover een directe vergoeding werd betaald aan de boedel van 

€ 200.000,--, werd door deze schikking ook een activatransactie mogelijk gemaakt die indirect 

ook nog voor de boedel met zich meebracht dat de goodwill kon worden verkocht voor 

€ 100.000,-- en dat van de separatisten een vergoeding werd verkregen van € 80.000,--. 

Daarnaast konden nog enkele extra vergoedingen worden bedongen (zie hoofdstuk debiteuren) 

terwijl ook boedelvorderingen beperkt konden blijven (loonvordering UWV en huurvordering).  

 

Omdat de schikking gekoppeld werd aan de activatransactie werden de werkzaamheden op dit 

onderdeel naar voren getrokken zodat thans ook geen nadere werkzaamheden meer verricht 

behoeven te worden. Gezien de bereikte schikking is hierbij ook het belang komen te ontvallen.  

 

8. CREDITEUREN 

 

8.1 Boedelvorderingen 

UWV dient haar boedelvordering nog in te dienen. Ter zake de huur zullen geen vorderingen 

worden ingediend. Gelijktijdig met de indiening van dit verslag zal de rechtbank worden 

gevraagd een voorschot op het salaris en de verschotten van de curator vast te stellen.  

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

Op dit moment wordt er door diverse betrokkenen goed gekeken naar de fiscale positie, met 

name nu dit van groot belang is voor de financiële afwikkeling tussen de boedel en de diverse 

financiers. Vooralsnog is onduidelijk waarop de vordering van de fiscus zal uitkomen, doch het 
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ziet ernaar uit dat deze in ieder geval voor een groot deel voldaan kan worden vanuit de 

opbrengst van het vrij actief dat in dit faillissement is binnengekomen.  

 

8.3 Preferente vordering van UWV 

UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend.  

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

11 personeelsleden hebben vorderingen ingediend betreffende beëindigingsvergoedingen en 

vakantiegeld en –dagen. Het gaat om een totaalbedrag van € 163.969,97 + p.m.  

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

Tot op heden hebben 105 crediteuren hun vordering ingediend.  

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

Met voornoemde indiening is een totaalbedrag gemoeid van € 3.889.700,41. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Vooralsnog is voor curator onduidelijk of hij kan toekomen aan uitkeringen aan concurrente 

crediteuren. Daarvoor is van met name van belang de hoogte van de boedelvordering van UWV 

en de preferente vordering van de fiscus.  

 

8.8 Werkzaamheden 

Zoals uit het vorenstaande is gebleken dient nog nader gecorrespondeerd te worden met het 

UWV en de Belastingdienst omtrent hun vorderingen.  

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Het onderzoek in deze kan als afgerond worden beschouwd. In deze dienen enkel nog bepaalde 

schuldposities te komen vast te staan terwijl er ook nog een aantal kwesties zijn waarin een 

financiële afwikkeling dient plaats te vinden. Daarna zou de afwikkeling kunnen worden ingezet. 

Het is nog onduidelijk of dit ook al in de komende verslagperiode kan geschieden.  

 

10.2 Plan van aanpak 

Zie punt 10.1. Curator zal trachten de nog resterende kwesties in de komende verslagperiode af 

te ronden zodat tot afwikkeling kan worden overgegaan.  
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10.3 Indiening volgend verslag 

1 februari 2014  

 

Tiel, 1 november 2013 

 

 

C.G. Klomp, 

curator 


