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Algemene gegevens
Naam onderneming
Carrosseriebedrijf De Groot BV (in liquidatie)
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Gegevens onderneming
Inschrijfnummer KvK: 01019628
Voorheen statutair gevestigd te Stiens
Voormalig vestigingsadres: Edisonstraat 24, 8801 PN Franeker

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De akte van oprichting dateert van 29 mei 1998. De bedrijfsomschrijving is: het
uitoefenen van een carrosseriebedrijf in de ruimste zin des w oords. In de
praktijk hield het bedrijf zich met name bezig met de ombouw van en de
handel in zogenaamde 'horsetrucks'; w agens w aarmee paarden w orden
vervoerd.
De vennootschap is ten eerste male gefailleerd ingevolge vonnis van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden, d.d. 10 januari 2012
(faillissementsnummer F17/12/8. Bij dit vonnis is mr. H.H. Kielman benoemd tot
rechter-commissaris en is mr. J.H. van der Meulen, advocaat te Joure,
aangesteld als curator.
Kort voorafgaand aan de faillissementsdatum van dit eerste faillissement (10
januari 2012) is de bedrijfsvoering feitelijk beëindigd.
Mr. J.H. van der Meulen heeft het eerste faillissement behandeld en
afgew ikkeld. Voor deze behandeling en afw ikkeling w ordt verw ezen naar de
periodiek (drie maandelijks) ingediende en ter inzage gelegde verslagen ex
artikel 73a Fw . Daarin zijn alle details opgenomen omtrent de bevindingen van
de curator over:
- de financiële gegevens van de gefailleerde onderneming;
- de boekhouding;
- de (nog) aanw ezige activa;
- de door financiers genomen zekerheden;
- de oorzaak van het faillissement;
- de rechtmatigheid van het bestuur;
- de w ijze van liquidatie van nog aanw ezige activa;
- de bestrijding van de kosten van het faillissement.
Er is geconstateerd dat de in de boedel aanw ezige baten niet voldoende
bleken voor voldoening van de faillissementskosten en de overige
boedelschuldeisers. Daarom is, op voordracht van de rechter-commissaris en
na daartoe strekkend voorstel van de curator, door de rechtbank NoordNederland, bij beschikking d.d. 23 mei 2017 de opheffing van het faillissement
uitgesproken. Deze opheffing vond plaats w egens de hiervoor bedoelde
toestand van de boedel.
Zie omtrent de oorzaak van het thans uitgesproken tw eede faillissement van
de vennootschap hierna onder de paragraaf 'oorzaak faillissement' (paragraaf
1.5 hierna).

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Zie de verslaglegging in het eerste faillissement.
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Zie het bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 31 juli 2020 (datum einde
verslagperiode). Tijdens de verslagperiode zijn voldaan de volgende bedragen:
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- salaris curator eerste faillissement: € 20.972,57;
- UW V (boedelvordering eerste faillissement): € 78.375,51.
Totaal voldaan: € 99.348,08.
Boedelsaldo begin verslagperiode: € 102.620,64
Boedelsaldo einde verslagperiode: € 3.272,56
Voorts w ordt verw ezen naar het aangehecht overzicht boedelmutaties tijdens
de verslagperiode.
Zie het bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 31 oktober 2020 (datum
einde verslagperiode). De enige mutatie tijdens de verslagperiode betreft de
betaling van de premie voor de curatorenverzekering ad € 100,--. Het saldo op
de boedelrekening beloopt per 31 oktober 2020 een bedrag groot € 3.172,56.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Zie verslaglegging in het eerste faillissement. Direct na de uitspraak d.d. 10
januari 2012 is de dienstbetrekkin van alle in dienst zijnde personen door de
curator opgezegd.
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Boedelsaldo
€ 102.620,64
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Toelichting
zie bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 30 april 2020 en
boedelmutatieformulier.
€ 3.272,56
Toelichting
Zie bijgevoegd tussentijds financieel verslag per 30 juli 2020 en het
boedelmutatieformulier.

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
2-4-2020
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t/m
8-5-2020
van
9-5-2020
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t/m
30-7-2020
van
1-8-2020
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t/m
31-10-2020
van
1-11-2020
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t/m
25-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 18 min

2

2 uur 56 min

3

0 uur 51 min

4

0 uur 39 min

totaal

11 uur 44 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede tijd ............... Met name is in de eerste periode onderzoek
gedaan naar het antw oord op de juridische vraag, of de boedelschulden in het
eerste faillissement ook als zodanig kw alificeren in dit tw eede faillissement. Zie
daarover hierna onder paragraaf 8.1 e.v.
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Financiële mutaties:
Aangehecht w ordt het tussentijds financieel verslag per 30 april 2020 alsmede
het overzicht mutaties op de boedelrekening.
Het boedelsaldo bestaat uit het van de ABN Amro Bank ontvangen bedrag ad €
102.620,64 (ontvangst d.d. 2 april 2019, in de 'voorfase' derhalve.
Totaal bestede tijd 13 uur en 41 minuten
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Totaal bestede tijd: 14 uur en 20 minuten

25-01-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Voor gegevens omtrent directie en organisatie zoals actueel ten tijde van het
eerste faillissement d.d. 10 januari 2012 w ordt verw ezen naar de verslagen in
het eerste faillissement.
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Op deze plaats w ordt vermeld, dat enig aandeelhouder en enig bestuurder
w as de besloten vennootschap Hoeksma Beheer BV, destijds gevestigd aan de
Edisonstraat 24 te 8801 EN Franeker (inschrijfnummer handelsregister
01081707). Deze functionaris w as als zodanig ingeschreven sedert 29 mei
1998 (datum oprichting van de vennootschap) en is formeel uit functie
bestuurder getreden d.d. 15 mei 2013.

1.2 Lopende procedures
Geen.
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1.3 Verzekeringen
N.v.t. (de bedrijfsvoering is reeds lang, te w eten kort voor datum eerste
faillissement, feitelijk beëindigd).
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1.4 Huur
N.v.t. (zie antw oord vraag 1.3; er is feitelijk reeds sedert december 2011 geen
bedrijfsactiviteit meer).
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1.5 Oorzaak faillissement
Nadat het eerste faillissement bij beschikking tot opheffing d.d. 23 mei 2017 is
geëindigd, is gebleken van het bestaan van een nagekomen bate.
Deze bate bestaat hieruit, dat ABN Amro Bank NV aan mr. Van der Meulen
heeft laten w eten dat sprake is van herbeoordeling van rentederivaten,
aangehouden door de vennootschap. Dit is gebeurd door middel van een brief
dienaangaande van ABN Amro Bank NV d.d. 12 november 2018 (door mr. Van
der Meulen ontvangen d.d. 11 december 2018).
NB:
Het bestuur van de vennootschap heeft Van der Meulen, ondanks daarnaar
gevraagd te zijn, geen opgaaf gedaan van het bestaan van dergelijke
vermogensbestanddelen.
Blijkens de opgaaf van ABN Amro d.d. 12 november 2018 beloopt de
compensatie w aartoe zij zich als gevolg van de herbeoordeling van de
rentederivaten gehouden acht, een bedrag groot € 97.831,66 inclusief
w ettelijke rente tot 1 januari 2017.
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Om van het aanbod tot vergoeding van de herbeoordeelde rentederivaten
gebruik te kunnen maken, diende een namens Carrosseriebedrijf De Groot BV
bevoegde persoon daartoe een w ilsverklaring te ondertekenen, zulks uiterlijk
7 januari 2019.
Mr. Van der Meulen w as belanghebbende bij heropening van de vereffening
omdat hij, in hoedanigheid van voormalig curator in het faillissement van
Carrosseriebedrijf De Groot BV, nog een aanspraak heeft w egens onbetaald
salaris. Het bedrag daarvan beloopt € 20.972,56, zijnde een onbetaald
gebleven boedelvordering in het eerste faillissement van de vennootschap.
Op deze grond heeft mr. Van der Meulen een verzoek ingediend bij de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden. Dit verzoek is gebaseerd op
artikel 2:23c BW , en strekte tot heropening van de vereffening met verzoek die
vereffening te laten verrichten door mr. Van der Meulen, voormalig curator. In
het verzoekschrift is overw ogen dat het gew enst is dat de nagekomen bate
ten goede komt aan de gezamenlijke schuldeisers van de ontbonden
vennootschap en dat de daarvoor geëigende w ettelijke procedure doorlopen
w ordt. Bij het indienen van het verzoek vereffening is reeds aangegeven dat,
bij benoeming van mr. Van der Meulen, daarna overgegaan zal w orden tot
aangifte faillietverklaring nu de schulden de baten vermoedelijk zullen
overtreffen (art. 2:23a lid 4 BW ).
Daarna is bij beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling
privaatrecht d.d. 21 december 2018 (zaak-/rekestnummer C/17/164506/HA RK
18-913) het volgende beslist:
- heropening van de vereffening van het vermogen van de besloten
vennootschap Carrosseriebedrijf De Groot BV, laatstelijk gevestigd te Franeker,
uitsluitend ter afw ikkeling van de heropende vereffening;
- benoeming van de heer mr. J.H. van der Meulen, kantoorhoudende te Joure,
tot vereffenaar;
- uitvoerbaar verklaring van deze beschikking bij voorraad.
Na de benoeming tot vereffening is door de vereffenaar, mr. Van der Meulen,
van ABN Amro ontvangen een bedrag groot € 102.620,64 d.d. 2 april 2019. Het
bedrag is gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden,
w elke de vereffenaar in zijn hoedanigheid van advocaat ter beschikking staat.
Deze bate dient in de vereffening betrokken te w orden.
Het is evenw el zo, dat de schulden de baten overtreffen. Het overzicht van de
schulden is conform de lijsten van schuldeisers als geproduceerd bij de
voordracht aan de rechtbank tot opheffing van het eerste faillissement.
Dit overzicht luidt als volgt:
- boedelcrediteuren: € 99.348,08
- preferente crediteuren (voorlopig erkend) € 997.731,15
- concurrente crediteuren (voorlopig erkend) € 319.093,89.
Na de opheffing van het eerste faillissement zijn geen andere baten
gegenereerd. Duidelijk is, dat in het vermogen van Carrosseriebedrijf De Groot
BV het passief ver uitstijgt boven het actief.

De vereffenaar heeft er vanaf gezien alle bekende schuldeisers te vragen in te
stemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement. De
vereffenaar heeft er de voorkeuur aan gegeven de strak geregelde procedure
van het faillissement te volgen voor deze afw ikkeling, en niet te kiezen voor de
subsidiaire optie van artikel 2:23a lid 4 BW .
Daarom is op 30 maart 2020 een aangifte gedaan tot faillietverklaring op grond
van artikel 2:23a lid 4 BW . Op deze aangifte is uitspraak gevolgd d.d. 2 april
2020, houdende faillietverklaring ten tw eede male van Carrosseriebedrijf De
Groot BV.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
n.v.t.

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
In de faillissementsboedel bevinden zich geen onroerende zaken.

08-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

08-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er bevinden zich in de boedel geen bedrijfsmiddelen.

08-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
n.v.t.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de boedel bevinden zich geen voorraden en is geen w erk onderhanden.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Andere activa dan de bate, als omschreven onder 'oorzaak faillissement' zijn in
de boedel niet aanw ezig.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In de boedel bevinden zich geen debiteuren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
n.v.t.
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5.2 Leasecontracten
n.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
n.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben op retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die beroep doen op reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming.
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v..t
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van doorstart van de onderneming.

08-05-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het onderw erp van de rechtmatigheid is bij gelegenheid van het vorig
faillissement voldoende onderzocht en aan de orde gew eest. Daarop w ordt in
dit tw eede faillissement niet meer teruggekomen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
n.v.t.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
n.v.t.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
n.v.t.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
n.v.t.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
n.v.t.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
n.v.t.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Voor de afw ikkeling van dit faillissement is van w ezenlijk belang het antw oord
op de juridische vraag, of de boedelvorderingen uit het eerste faillissement
(uitgesproken d.d. 10 januari 2012 en geëindigd door beschikking tot opheffing
w egens de toestand van de boedel d.d. 23 mei 2017) ook in dit tw eede
faillissement als boedelvordering kw alificeren. Als het antw oord op die vraag
bevestigend luidt, dan zal dit tw eede faillissement moeten w orden afgew ikkeld
aldus, dat het aanw ezig creditsaldo aangew end w ordt voor betaling van die
boedelvorderingen - w aarmee dit creditsaldo dan direct vrijw el geheel
opgesoupeerd is.
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Immers: het bedrag van de boedelvorderingen in het eerste faillissement
beloopt € 99.348,08.
Er zal dan (vrijw el) volledige betaling van de boedelcrediteuren kunnen
plaatsvinden, w aarna nog een bedrag ad € 3.272,56 resteert voor bestrijding
van faillissementskosten.
Voor preferente en concurrente crediteuren resteert alsdan geen ruimte voor
uitkering.
Zie hierna plan van aanpak.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Het bedrag van de voorlopig erkende preferente schuldvorderingen van de
fiscus in het eerste faillissement beloopt € 205.635,--
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het bedrag van de voorlopig erkende schuldvorderingen van het UW V in het
eerste faillissement beloopt € 64.736,20
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Pensioenfonds Metaal en Techniek € 9.959,17
J. Peringa € 454,32
Rabo Leeuw arden-Noordw est Friesland € 716.830,30
Slump Oil BV € 116,16
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
83

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 319.093,89
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Toelichting
NB:
Al de boven omschreven vermeldingen hebben betrekking op de crediteuren
w elke in het eerste faillissement als voorlopig erkend kw alificeren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Zie hierna plan van aanpaak
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
n.v.t.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
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Zie de opmerkingen onder paragraaf 8.1 (boedelvorderingen).
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Als de boedelvorderingen uit het eerste faillissement ook als zodanig
kw alificeren in het tw eede faillissement, dan w ordt dit tw eede faillissement
afgew ikkeld aldus, dat die boedelvorderingen (vrijw el) integraal betaald
(kunnen) w orden, w aarna nog een saldo overblijft van € 3.272,56 voor
bestrijding van de kosten van dit tw eede faillissement.
Als de boedelvorderingen uit het eerste faillissement niet als zodanig
kw alificeren in dit tw eede faillissement, dan zouden die boedelvorderingen
'omvormen' naar een concurrente positie, en zou het aanw ezig boedelsaldo via
artikel 137a Fw percentagegew ijs moeten w orden betaald aan de preferente
schuldeisers - ervan uitgaand dat deze preferente schuldeisers zich ook als
zodanig melden in dit tw eede faillissement. Deze percentagegew ijze uitkering
vindt dan plaats nadat eerst de kosten in het tw eede faillissement zijn
vastgesteld en toegerekend.
Over dit onderw erp zal in de komende verslagperiode een beslissing genomen
w orden.

Tijdens de verslagperiode heeft de curator een gemotiveerd verzoek bij de
rechter-commissaris ingediend de boedelvorderingen uit het eerste
faillissement ook als zodanig te kw alificeren in dit tw eede faillissement, zodat
uit de baten in het tw eede faillissement deze boedelkosten kunnen w orden
voldaan. Na verkregen toestemming heeft de curator dienovereenkomstig deze
boedelvorderingen ten laste van het boedelsaldo voldaan. Resteert thans nog
een saldo ad € 3.272,56. Dit bedrag zal w orden aangew end voor de
bestrijding van de kosten van het huidig faillissement, w aarna opheffing
w egens de toestand van de boedel (artikel 16 Fw ) zal w orden gevraagd. Een
en ander kan in het tw eede halfjaar van het jaar 2020 zijn beslag krijgen.
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Alle activa zijn geliquideerd. Er zijn geen nieuw e activa te verw achten. Het
rechtmatigheidsonderzoek is afgew ikkeld.

25-01-2021
4

Op 10 december 2020 heeft de curator ook een eindsalaris ingediend. Het
bedrag van het nog toe te kennen salaris beloopt € 6.561,79.
Voorts gaat hierbij het financieel eindverslag (bijlage 1). Het saldo van de
boedelrekening beloopt thans
€ 3.172,56. Bij toew ijzing van het eindsalaris zal het saldo geheel
aangew end w orden voor betaling van het toe te kennen deel van dit
eindsalaris. Daarna zal de faillissementsrekening op nihil staan en 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 (artikel 16
Faillissementsw et).

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Tw eede halfjaar 2020.

03-09-2020
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Dezer dagen zal een verzoek eindsalaris w orden ingediend. Naar verw achting
is het resterend boedelsaldo niet voldoende het volle eindsalaris te honoreren.
Er zal een eindaangifte omzetbelasting w orden gedaan. Na afw ikkeling van
een en ander zal de curator de rechter-commissaris voorstellen het
faillissement aan de rechtbank voor te dragen voor opheffing w egens de
toestand van de boedel.
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10.3 Indiening volgend verslag
30-1-2021

25-01-2021
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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.
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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.
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Bijlagen
Bijlagen

