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

24
19-10-2020
F.17/14/145
NL:TZ:0000019636:F001
08-07-2014

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr J.H. van der Meulen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Auto Van der Zee BV

07-06-2018
14

Gegevens onderneming
Auto Van der Zee BV

07-06-2018
14

Activiteiten onderneming
de onderneming hield zich bezig met de in- en verkoop van auto's, alsmede de
exploitatie van een garagebedrijf met w asserette.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 215.758,00

€ 719.522,00

2012

€ 107.720,00

€ 739.130,00

2013

€ 220.872,00

€ 358.643,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

07-06-2018
14

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

07-06-2018
14

Boedelsaldo
€ 14.596,43

07-06-2018
14

€ 14.914,62

11-07-2018
15

€ 15.233,63

26-10-2018
16

€ 11.658,97

17-01-2019
17

€ 11.658,97

08-05-2019
18

€ 11.658,97

16-08-2019
19

€ 11.658,97

03-12-2019
20

Toelichting
Tijdens de verslagperiode hebben zich geen mutaties op de boedelrekening
voorgedaan. Verw ezen w ordt naar het bijgevoegd tussentijds financieel
verslag over de verslagperiode en het bijbehorend mutatieoverzicht (bank)
€ 11.658,97

11-06-2020
22

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag over de verslagperiode en het
mutatieoverzicht d.d. 6 juni 2020.
€ 13.158,97

21-07-2020
23

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag en het mutatieoverzicht tot en met
7 juli 2020.
€ 13.158,97

19-10-2020
24

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag en het mutatieverslag tot en met
7 oktober 2020

Verslagperiode
van
8-1-2018
t/m
7-4-2018

07-06-2018
14

van
8-4-2018

11-07-2018
15

t/m
7-7-2018
van
8-7-2018

26-10-2018
16

t/m
7-10-2018
van
8-10-2018

17-01-2019
17

t/m
7-1-2019
van
8-10-2018

08-05-2019
18

t/m
8-4-2019
van
16-12-2019

16-08-2019
19

t/m
7-7-2019
van
8-7-2019

03-12-2019
20

t/m
7-10-2019
van
8-1-2020

11-06-2020
22

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020

21-07-2020
23

t/m
7-7-2020
van
8-7-2020
t/m
7-10-2020

Bestede uren

19-10-2020
24

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

14

0 uur 29 min

15

1 uur 16 min

16

0 uur 7 min

17

1 uur 18 min

18

1 uur 34 min

19

1 uur 57 min

20

0 uur 18 min

21

1 uur 42 min

22

0 uur 51 min

23

1 uur 30 min

24

1 uur 30 min

totaal

12 uur 32 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede tijd: 94:03.

07-06-2018
14

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 7 april
2018.
Baten:
- creditrente € 17,74 (eerste kalenderkw artaal 2018)
- Prefaillissementsdebiteuren:
€ 300,-- (Fix-it Carpolish)
Er zijn geen uitgaven gew eest.
Totaal bestede tijd: 95:30

11-07-2018
15

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 7 juli
2018.
Baten:
- creditrente € 18,19 (tw eede kalenderkw artaal 2018)
- Prefaillissementsdebiteuren:
€ 300,-- (Fix-it Carpolish)
Er zijn geen uitgaven gew eest.
Totaal bestede tijd: 95:42
Toelichting
Verw ezen w ordt naar het bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 7
oktober 2018.
Baten:
- creditrente € 19,01 (derde kalenderkw artaal 2018)
- Prefaillissementsdebiteuren:

26-10-2018
16

€ 300,-- (Fix-it Carpolish)
Er zijn geen uitgaven gew eest.
Totaal bestede tijd: 95:42

17-01-2019
17

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 7
januari 2019.
A. Baten:
- creditrente € 6,50 (vierde kalenderkw artaal 2018)
- Prefaillissementsdebiteuren:
€ 300,-- (Fix-it Carpolish)
B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden:
- salaris curator € 3.881,16

Totaal bestede tijd: 97 uur en 39 minuten

08-05-2019
18

Verw ezen w ordt naar het bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 7 april
2019.
Baten:
Er zijn geen baten ontvangen.
Verschotten:
Er zijn geen uitgaven gew eest.
Totaal bestede tijd: 99 uur en 36 minuten.

16-08-2019
19

Verw ezen w ordt naar het bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 7 juli
2019.
Baten:
Er zijn geen baten ontvangen.
Verschotten:
Er zijn geen uitgaven gew eest.
Totaal bestede tijd: 101 uur en 36 minuten

05-03-2020
21

Totaal bestede tijd: 102 uur en 27 minuten

11-06-2020
22

totaal bestede tijd: 103 uur en 57 minuten

21-07-2020
23

totaal bestede tijd: 105 uur en 27 minuten

19-10-2020
24

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Auto Van der Zee BV is opgericht bij akte d.d. 27 maart 2008. Enig
aandeelhouder en enig bestuurder is Automotive Friesland BV, eveneens
gefailleerd d.d. 8 juli 2014. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van
Automotive Friesland BV is Abraham Beheer BV, eveneens gefailleerd op 8 juli
2014. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Abraham Beheer BV is de
heer A.A. van der Zee, geboren op 29 december 1965 te Sneek.

07-06-2018
14

1.2 Lopende procedures
Geen.

07-06-2018
14

1.3 Verzekeringen
Zie paragraaf 1.5 verslag nummer 2 (thans geen lopende verzekeringen meer).

07-06-2018
14

1.4 Huur
Zie verslag nummer 2 sub 1.6. De huur van het bedrijfspand is door middel van
opzegging door de curator beëindigd.

07-06-2018
14

1.5 Oorzaak faillissement
Kort samengevat: te w einig omzet tegenover te hoge vaste lasten (te groot
bedrijfspand en een zw are financieringslast).

07-06-2018
14

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

07-06-2018
14

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

07-06-2018
14

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-7-2014

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie paragraaf 3.5 verslag nummer 2.

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Boedelbijdrage

€ 0,00

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.

07-06-2018
14

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie paragraaf 3.9 verslag nummer 3.

€ 21.000,00

totaal

€ 21.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie verslag nummer 2 paragraaf 3.12
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zie verslag nummer 2 paragraaf 4.1. Relevant is (alleen nog) de vordering op
Fix-it Carpolish ad € 6.407,17 in hoofdsom. Er loopt een betalingsregeling na
procedure, w elke betalingsregeling correct w ordt nagekomen (€100,-- per
maand). Tijdens de verslagperiode is ontvangen €300,--. Voor het overige
geen debiteuren (meer) aanw ezig.

07-06-2018
14

Relevant is (alleen nog) de vordering op Fix-it Carpolish ad € 6.407,17 in
hoofdsom. Er loopt een betalingsregeling na procedure, w elke
betalingsregeling correct w ordt nagekomen (€100,-- per maand). Tijdens de
verslagperiode is ontvangen €300,--.

17-01-2019
17

Relevant is de vordering op Fix-it Carpolish ad € 6.407,17 in hoofdsom. Tijdens
de verslagperiode is niets ontvangen. Per 1 mei 2019 is totaal ontvangen €
3.500,--. De thans nog openstaande vordering bedraagt € 4.662,33. Voor het

08-05-2019
18

overige zijn geen debiteuren meer aanw ezig.
De betalingsregeling w ordt correct nagekomen. De incasso is thans sedert 1
januari 2019 in handen van deurw aarderskantoor Groenendaal en Van Krijl.
Vordering Fix-it Carpolish
De betaalregeling w ordt nog altijd correct nagekomen. De incasso is sedert 1
januari 2019 in handen van deurw aarderskantoor Groenendaal Van Krijl. Het
thans openstaand bedrag beloopt € 4.662,33; er heeft nog geen tussentijdse
afrekening met de deurw aarder plaatsgevonden. Zodra daartoe aanleiding
ontstaat, zal dit gebeuren.

16-08-2019
19

Er heeft tijdens de verslagperiode geen tussentijdse afrekening
plaatsgevonden met de deurw aarder inz de incasso op debiteur Mahabier
(betaalregeling).

03-12-2019
20

Er is van Groenendaal Van Krijl nog geen nieuw e opgaaf ontvangen m.b.t. de
stand van de incasso. Er is door de curator gerappelleerd. Er w ordt naar
gestreefd dit dossier z.s.m. af te w ikkelen.

05-03-2020
21

Tijdens de verslagperiode is van het behandelend deurw aarderskantoor een
tussentijds overzicht ontvangen. Dit overzicht luidt als volgt. In totaal is de
heer Mahabier verschuldigd € 8.227,--. Daarvan is voldaan aan deurw aarder €
4.500,--. Saldo na vonnis: € 3.727,98.
Tussentijdse afdracht: € 2.850,--

11-06-2020
22

Laatste ontvangen betaling op 7 maart 2020: € 100,-- (datum ontvangst 1
maart 2020)
De deurw aarder heeft meegedeeld de boekhouding te verzoeken een
tussentijdse afdracht aan de boedel te zullen doen. Die tussentijdse afdracht
is tot heden niet ontvangen. Overigens is het w el zo dat de heer Mahabier
correct € 100,-- per maand overmaakt.
Het overzicht van de vordering jegens Mahabier luidt als volgt (batenoverzicht
10 juli 2020):
totaal verschuldigd € 8.245,26
af: betalingen bij deurw aarder
---------------saldo na vonnis € 3.445,26

- 4.800,--

De deurw aarder heeft tussentijds aan de boedel afgedragen: € 4.350,--.
Laatste betaling ad € 100,-- ontvangen op 2 juni 2020. De afw ikkeling van
deze post zal moeten w orden afgew acht.
Rabobank heeft pandrecht op de vordering. Met Rabobank is afgesproken (op
8 juli 2016) dat 30% van de opbrengst inclusief proceskostenvergoeding en
rente aan de bank ten goede zal komen en 30% van die opbrengst aan de
boedel, terw ijl de bank de externe kosten voldoet.
Om de afw ikkeling van het faillissement te bespoedigen, heeft de curator de
bank voorgesteld thans tussentijds af te rekenen en de aanstaande
periodieke aflossingen ten goede van de bank te laten komen. Gaat de bank
hiermee akkoord, dan trekt de boedel zich uit de afw ikkeling (via
terugbetalingsregeling) terug en kan het faillissement vervolgens w orden
beëindigd. Het voorstel aan de bank luid als volgt:

21-07-2020
23

Opbrengst (hoofdsom, proceskosten, nakosten en rente): € 8.245,26
Rabobank 70% € 5.771,68
boedel 30% € 2.473,57
de boedel ontving:
€ 4.350,-de boedel betaalde externe kosten: € 314,16 -/----------------saldo
€ 4.035,84
de boedel behoudt:
€ 2.473,57 -/----------------de boedel voldoet aan de bank: € 1.562,27
===========
Alsdan w orden de aanstaande termijnbetalingen ten gunste van de bank
gebracht. Bank en boedel geven elkaar over en w eer kw ijting.
Zie het voorstel aan de bank tot tussentijdse afw ikkeling inzake de vordering
jegens Mahabier. Tijdens de verslagperiode zijn bank en curator conform dit
voorstel overeengekomen, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris. Inmiddels is de overeenkomst uitgevoerd; er is ten laste van de
faillissementsrekening aan de Rabobank voldaan € 1.562,27, zodat per saldo
de boedel conform de overeenkomst ontvangen heeft € 2.473,57.

19-10-2020
24

Hiermee is het laatst aanw ezige actief in de boedel gerealiseerd en met de
pandhouder afgew ikkeld. Het faillissement is thans gereed voor beëindiging.
Zie hierna plan van aanpak.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
21-07-2020
23

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Per faillissementsdatum € 617.529,13.

07-06-2018
14

Na uitw inning zekerheden € 506.566,05 (Rabobank Sneek-Zuidw est Friesland).

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Stilpandrecht gevestigd op:

07-06-2018
14

- inventaris;
- voorraden;
- transportmiddelen;
- vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.

07-06-2018
14

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Overeenkomstig Separatistenregeling. Er is inmiddels afgew ikkeld met
betrekking tot de gerealiseerde, in zekerheid genomen activa. Zie paragraaf
3.7 verslag nummer 2.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-06-2018
14

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

07-06-2018
14

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

07-06-2018
14

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan voldaan. Er is sprake van een geordende boekhouding w aaruit de rechten
en plichten kenbaar zijn. De diensten zijn betrokken bij Propstra Accountants
te Leeuw arden.

07-06-2018
14

7.2 Depot jaarrekeningen
Voldaan.

07-06-2018
14

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

07-06-2018
14

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.

07-06-2018
14

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet van gebleken.

07-06-2018
14

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

07-06-2018
14

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 8.800,76

07-06-2018
14

Toelichting
UW V € 8.800,76

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.412,00

07-06-2018
14

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.274,95

07-06-2018
14

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.353,51

07-06-2018
14

Toelichting
Hefpunt € 1.353,51

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

07-06-2018
14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 686.884,27

07-06-2018
14

Toelichting
W aaronder een vordering van Rabo Sneek-Zuidw est Friesland ad € 506.566,05

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing na deelbetaling aan boedelcrediteuren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

07-06-2018
14

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De afw ikkeling van de betalingsregeling met debiteur Mahabier moet w orden
afgew acht. Er w ordt correct nagekomen. Het kan nog enige tijd duren voordat
de volle vordering is ingelost. Daarna: afrekening met de bank op de
debiteurenaanspraak. Vervolgens indiening verzoek eindsalaris, eindaangifte
omzetbelasting. Daarna deelbetaling aan boedelcrediteuren en verzoek
voordracht tot opheffing. Aan betaling van preferente en concurrente
prefaillissementscrediteuren zal niet w orden toegekomen.

07-06-2018
14

Het vooruitzicht m.b.t. afw ikkeling van het faillissement is ongew ijzigd. De
volledige betaling door debiteur Mahabier w ordt afgew acht. Zodra die
betaling heeft plaatsgevonden, kan de curator het aan de bank toekomend
deel uitbetalen. Daarna kan het faillissement verder afgew ikkeld w orden. Er zal
ee n verzoek vaststelling eindsalaris w orden ingediend. Gelijktiujdig zal slot
aangift eomzetbelasting w orden gedaan. Er ka ndan ee nuitkering gedaan
w orden aand e boedelcrediteur UW V. Alle activa in het faillissement zijn te
gelde gemaakt. Nieuw e baten zijn niet meer te verw achten. Het
rechtmatigheidsonderzoek heeft geen aanleiding gegeven tot het instellen van
(rechts-)vorderingen jegens de bestuurder of jegens derden.
Er zijn niet voldoende baten beschikbaar voor voldoening van boedelschulden
en overige kosten van het faillissement. Daarom heeft het voortbestaan van
het failklissemnent geen zin. De curator zal dan aan de Rechter Commissaris
voorstellen het faillissement voor te dragen aan de rechtbank voor opheffing
w egens de toestand van de boedel. Hopelijk kan een en ander het komend
jaar plaats vinden.

03-12-2019
20

Zie opmerking onder 4.1 (debiteuren). Indien de bank akkoord gaat, dan kan
het faillissement w orden afgew ikkeld door middel van een verzoek eindsalaris,
slotaangifte omzetbelasting, deeluitkering aan boedelcrediteur UW V en
vervolgens opheffing w egens de toestand van de boedel.

21-07-2020
23

Het faillissement is afgew ikkeld. Er zijn geen activa meer w elke nog
geliquideerd kunnen w orden. Er is met de separatist afgew ikkeld. Het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond; dit onderzoek heeft geen aanleiding
gegeven voor aanspraken jegens derden.

19-10-2020
24

Er is op 8 oktober 2020 een verzoek vaststelling eindsalaris ingediend. Er is

voorts slotaangifte omzetbelasting gedaan. Bij toew ijzing kan het saldo
afgew ikkeld w orden. Er is niet voldoende aanw ezig om het volle salaris en de
boedel-btw te voldoen. Er zal geen uitkering aan boedelcrediteuren gedaan
kunnen w orden. Er zal evenmin uitkering aan pre-faillissementscrediteuren
gedaan kunnen w orden. Er zal aan de rechter-commissaris w orden
voorgesteld het faillissement aan de rechtbank voor te dragen tot opheffing
w egens de toestand van de boedel.
Eén en ander zal in de komende verslagperiode uitgevoerd w orden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-06-2018
14

10.3 Indiening volgend verslag
7-1-2121

10.4 Werkzaamheden overig

19-10-2020
24

10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid.
Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

07-06-2018
14

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid.
Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

11-07-2018
15

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid.
Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

26-10-2018
16

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid.
Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

17-01-2019
17

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid.
Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

08-05-2019
18

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid.
Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

05-03-2020
21

Bijlagen
Bijlagen

