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

4
18-01-2022
F.08/21/46
NL:TZ:0000184202:F001
23-03-2021

R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr M.A. Kerkdijk

Algemene gegevens
Naam onderneming
VDV Automotive B.V.

20-04-2021
1

Gegevens onderneming
VDV Automotive B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van
Koophandel onder nummer 61360910, gevestigd en kantoorhoudend te (8281
JX) Genemuiden aan de Nylonstraat 12-2.

20-04-2021
1

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Stichting Pensioenfonds
Metaal en Techniek; Stichting Private Aanvulling W W en W GA Metaal en
Techniek en Stichting Fonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en het
Tw eew ielerbedrijf.

Activiteiten onderneming
Carrosserieherstel; Handel in en reparatie van personenauto's en lichte
bedrijfsauto's (geen import van nieuw e); Groothandel en handelsbemiddeling
in motorfietsen en onderdelen daarvan; Detailhandel in reparatie van
motorfietsen en onderdelen daarvan; Detailhandel via internet in een
algemeen assortiment non-food.
Bron: Kamer van Koophandel

Financiële gegevens

20-04-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 448.320,76

€ -110.271,37

€ 157.202,09

2019

€ 336.321,10

€ -103.948,99

€ 218.583,58

Toelichting financiële gegevens
Hoew el uitdrukkelijk naar gevraagd, heeft curator nog geen financiële
gegevens mogen ontvangen.

20-04-2021
1

De curator heeft intussen de jaarrekeningen 2018 en 2019 ontvangen. Met
betrekking tot 2020 is een afschrift van de grootboekrekeningen ontvangen.

20-07-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

20-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 12.753,95

20-07-2021
2

€ 12.876,05

19-10-2021
3

€ 11.061,05

18-01-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-3-2021

20-04-2021
1

t/m
20-4-2021
van
21-4-2021

20-07-2021
2

t/m
20-7-2021
van
21-7-2021

19-10-2021
3

t/m
19-10-2021
van
20-10-2021

18-01-2022
4

t/m
18-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 5 min

2

71 uur 5 min

3

1 uur 45 min

4

9 uur 42 min

totaal

111 uur 37 min

Toelichting bestede uren
De eerste w erkzaamheden van curator zagen op de inventarisatie van de
bezittingen en de schulden. Curator heeft daarvoor gesproken met de
bestuurder en de bedrijfsleider van de vennootschap. De arbeidsovereenkomst
van het enige personeelslid is door curator opgezegd. Verder heeft curator de
activa laten taxeren.

20-04-2021
1

Tijdens de tw eede verslagperiode is de activa verkocht en geleverd. Er zijn
daarnaast w erkzaamheden verricht ten behoeve van de verdere inventarisatie
en debiteurenincasso.

20-07-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

VDV Automotive B.V. is opgericht op 29 augustus 2014. De eerste inschrijving
in het handelsregister heeft op 1 september 2014 plaatsgevonden. Enig
aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap W .G. van der Vegt
Holding B.V., van w elke vennootschap enig aandeelhouder en bestuurder is de
heer W .G. van der Vegt.

20-04-2021
1

De vennootschap exploiteerde een garagebedrijf met w erkplaats voor
reparatie en onderhoud en incidenteel de aan- en verkoop van een occasion.

1.2 Lopende procedures
De vennootschap is gedaagde in een lopende procedure. De zaak is inmiddels
door de rechtbank op de rol geplaatst voor schorsing ex artikel 29
Faillissement.

20-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Curator heeft contact gehad met de assurantietussenpersoon van de
vennootschap. Curator ontvang nog een overzicht van lopende verzekeringen.
Er is thans nog dekking. Curator beziet w elke verzekeringen beëindigd kunnen
w orden.

20-04-2021
1

De verzekeringen zijn na de oplevering van het huurpand aan de verhuurder
opgezegd.

20-07-2021
2

Van de verzekeringsmaatschappij is na beëindiging van de verzekeringen een
kleine restitutie ontvangen.

19-10-2021
3

1.4 Huur
De onderneming is gevestigd in een huurpand. Curator heeft de huur met in
achtneming van een opzegtermijn ex artikel 39 Faillissement opgezegd.

20-04-2021
1

Het huurpand is opgeleverd. De huur is beëindigd.

20-07-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap is zonder te zijn verschenen, hoew el bij de w et
voorgeschreven w ijze opgeroepen, in staat van faillissement verklaard.
Curator heeft de bestuurder van de vennootschap de mogelijkheid van het
recht van verzet voorgehouden De vennootschap heeft van dat recht geen
gebruik gemaakt.
Volgens de bedrijfsleider van de vennootschap ligt de oorzaak van het
faillissement in het navolgende:
De onderneming is in 2014 klein begonnen met de verkoop van tw eedehands
auto's in het goedkope segment. In 2018 is de onderneming gestopt met de
verkoop van auto's. De onderneming had veel kosten aan service op de
verkochte auto's. De onderneming heeft zich toen toegelegd op alleen
reparatie en onderhoud van auto's met incidenteel de aan- en verkoop van
een occasion. Het verlies van de voorgaande jaren kon in de jaren daarop niet
goedgemaakt w orden.
Curator zal dit nader bezien.

20-04-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

20-04-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

20-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-3-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft curator het
dienstverband van de enige w erknemer opgezegd met inachtneming van de
opzegtermijn.

20-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W erkplaatsinventaris, -gereedschappen en
kantoorinventaris

€ 9.250,00

€ 0,00

totaal

€ 9.250,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Aan bedrijfsmiddelen heeft curator heeft aangetroffen w erkplaatsinventaris en
-gereedschappen alsook kantoorinventaris.

20-04-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De eventuele opbrengst van de bodemzaken die de boedel toekomen zal
gereserveerd w orden ten behoeve van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et en artikel 21 Invorderingsw et.
De fiscus heeft reeds op 18 oktober 2019 beslag gelegd op diverse roerende
zaken van de vennootschap. De fiscus handhaaft haar beslag voorlopig op
roerende zaken van derde-eigenaren.

20-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren.

20-04-2021
1

De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht en overgedragen. De opbrengst
van de bedrijfsmiddelen is inclusief de opbrengst van de voorraden en het
w agenpark.

20-07-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad bestaande uit onder andere
ruitenw issers, olie- en smeermiddelen,
bevestigingsmaterialen, onderhoudsonderdelen
etc.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat uit onder andere ruitenw issers, olie- en smeermiddelen,
bevestigingsmaterialen, onderhoudsonderdelen etc.

20-04-2021
1

De voorraad is tezamen met de bedrijfsmiddelen verkocht en overgedragen.
De opbrengst van de bedrijfsmiddelen is inclusief de opbrengst van de
voorraden.

20-07-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Curator heeft de voorraad laten taxeren.

20-04-2021
1

De curator heeft de voorraden verkocht en overgedragen.

20-07-2021
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W agenpark
totaal

Toelichting andere activa
Het w agenpark omvat de navolgende voertuigen:
- Mercedes Benz Sprinter;
- Peugeot Partner;
- Fiat Doblo Cargo;
- Opel Corsa;
- Smart Cabrio.

20-04-2021
1

De Mercedes Benz Sprinter, de Peugeot Partner en de Smart Cabrio zijn
tezamen met de bedrijfsmiddelen verkocht en overgedragen. De opbrengst
van de bedrijfsmiddelen is inclusief de opbrengst van de voorraden. De Fiat
Doblo Cargo en de Opel Corsa blijken eigendommen van derden te zijn. Er
w ordt verw ezen naar punt 5 van dit verslag.

20-07-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Curator heeft het w agenpark laten taxeren.

20-04-2021
1

De curator heeft het w agenpark - voor zover het eigendommen van
gefailleerde betrof - verkocht en overgedragen.

20-07-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteuren

€ 2.549,74

€ 555,36

totaal

€ 2.549,74

€ 555,36

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Curator heeft nog geen zicht op debiteurenpositie.

20-04-2021
1

Er is een debiteurenoverzicht ontvangen. Volgens dit overzicht bedraagt de
totale debiteurenportefeuille € 37.297,52. De bedrijfsleider heeft verder
aangegeven dat het debiteurenoverzicht niet is bijgew erkt en dat er in totaal
slechts een bedrag van € 2.549,74 zou openstaan. Alle debiteuren zijn door de
curator aangeschreven. Intussen hebben debiteuren vertegenw oordigd met
een totaalbedrag van afgerond 26.000,- een bew ijs van betaling overgelegd of
de vordering betw ist. Over de betw istingen is overleg gew eest met de
bedrijfsleider. Er zijn daarnaast betalingen ontvangen van de door de
bedrijfsleider aangegeven nog openstaande debiteuren.

20-07-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is geen betaling van debiteuren meer
ontvangen. Op de herinneringen tot betaling heeft geen debiteur gereageerd.
Gezien het totaalbedrag van de nog openstaande vorderingen, de onzekere
stand van de administratie en de te maken kosten, om debiteuren te bew egen
te betalen, is verdere incasso niet zinvol meer. De curator beschouw t dit
onderdeel als afgehandeld.

19-10-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Debiteurenlijst is opgevraagd.

20-04-2021
1

Correspondentie met debiteuren en bedrijfsleider.

20-07-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap hield tw ee rekeningen aan bij de ABN Amro Bank. Een
rekening vertoonde op datum uitspraak faillissement een saldo van € 0,00. De
andere rekening betrof een geblokkeerde beslagrekening derdenbeslagen met
een saldo van € 82,98. Curator heeft de bank verzocht het saldo over te

20-04-2021
1

maken.
De vennootschap had geen krediet bij de bank. De holding financierde zelf.

5.2 Leasecontracten
Curator heeft vooralsnog geen leasecontracten van de vennootschap
aangetroffen.

20-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn voor zover nu bekend geen zekerheden gevestigd.

20-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen crediteuren met een separatistenpositie, althans er zijn geen
zekerheidsrechten gevestigd.

20-07-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eventueel gepretendeerde rechten zullen nader onderzocht w orden.

20-04-2021
1

Drie crediteuren hebben tot nu toe een eigendomsvoorbehoud geclaimd. Deze
eigendomsvoorbehouden zijn beoordeeld en afgew ikkeld.

20-07-2021
2

Daarnaast hebben zich bij de curator een aantal klanten gemeld, die w inter- of
zomerbanden in de opslag bij gefailleerde hebben liggen. Dit is beoordeeld en
w ordt afgew ikkeld.
Een voertuig, die de curator in de garage heeft aangetroffen blijkt eigendom te
zijn van een klant. Het voertuig stond ter reparatie in de garage.
Tot slot zijn er vier voertuigen in de bedrijfsvoorraad aangetroffen, die in
consignatie aan gefailleerde zijn gegeven. Tw ee voertuigen zijn verkocht. De
consignatievergoeding voor deze tw ee voertuigen is ontvangen op de
boedelrekening. De andere tw ee voertuigen vertegenw oordigen een geringe
w aarde. De curator is doende deze voertuigen terug te geven aan de
eigenaren.
De bedrijfsleider heeft geregeld dat de verbleven voertuigen zijn
overgedragen. De curator beschouw t dit onderdeel derhalve als afgerond.

19-10-2021
3

5.6 Retentierechten
Eventueel gepretendeerde rechten zullen nader onderzocht w orden.

5.7 Reclamerechten

20-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
Eventueel gepretendeerde rechten zullen nader onderzocht w orden.

20-04-2021
1

Een crediteur heeft naast een eigendomsvoorbehoud ook het recht van
reclame geclaimd. Het recht van reclame is beoordeeld en afgew ikkeld.

20-07-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank

20-04-2021
1

correspondentie crediteuren, klanten en bedrijfsleider

20-07-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet doorgezet.

20-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

20-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

20-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Of het tot een doorstart van de onderneming komt, kan curator thans niet
zeggen.

20-04-2021
1

De onderneming w ordt niet doorgestart.

20-07-2021
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft, hoew el uitdrukkelijk naar gevraagd, nog geen administratie in
ontvangst kunnen nemen.

20-04-2021
1

Intussen heeft de curator de jaarrekeningen 2018 en 2019 ontvangen. Met
betrekking tot 2020 is een afschrift van grootboekrekeningen ontvangen. De
curator dient de administratie nog te onderzoeken.

20-07-2021
2

De curator heeft de ontvangen administratie bestudeerd. Naar aanleiding
daarvan heeft de curator diverse vragen gesteld en ontbrekende stukken
opgevraagd. Van de bestuurder w erd een gedocumenteerde reactie
ontvangen. Deze reactie w erd bestudeerd. De bestuurder heeft in zijn reactie
aangegeven dat hij voor een aantal vragen en stukken afhankelijk is van de
input/medew erking van de bedrijfsleider. De bestuurder heeft aangegeven
bereid te zijn tezamen met de bedrijfsleider een nadere toelichting te
verstrekken en de nog ontbrekende stukken aan te leveren. Op die
uitnodiging is ingegaan. Een gesprek w erd inmiddels ingepland en zal op
korte termijn plaatsvinden. Van belang is dat de bestuurder in zijn reactie ten
aanzien van een aantal ontbrekende stukken heeft aangeven dat deze
stukken via Exact Online en Carsystems te raadplegen zijn. Er w ordt thans
bezien of daartoe toegang kan w orden verkregen.

18-01-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2019 is gedeponeerd op 29 juni 2020.

20-04-2021
1

De jaarrekeningen over het boekjaren 2017 en 2018 w erden eveneens tijdig
gedeponeerd.

18-01-2022
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit onderdeel dient nog nader onderzocht te w orden.

20-04-2021
1

Er w erd door de accountant in de jaarrekeningen over de boekjaren 2017,
2018 en 2019 geen goedkeuringsverklaring maar een
samenstellingsverklaring afgegeven.

18-01-2022
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100,--

20-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit onderdeel w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

20-04-2021
1

18-01-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit onderdeel w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
In onderzoek.

20-04-2021
1

18-01-2022
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Informatieverzoek(en) bestuurder.

20-04-2021
1

Ontvangst administratie.

20-07-2021
2

Aan de hand van het gesprek met de bestuurder en de bedrijfsleider en de
gew enste toegang tot Exact Online en Carsystems zal het
rechtmatigheidsonderzoek verder w orden afgew ikkeld en zal w orden bezien
w elke nadere acties dienen te w orden genomen.

18-01-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot en met de eerste verslagperiode zijn geen boedelvorderingen ingediend.
€ 9.387,94

20-04-2021
1

20-07-2021
2

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van €
9.387,94.
€ 14.615,07
Toelichting
Door het UW V zijn boedelvorderingen ingediend in verband met overgenomen
loonverplichtingen ad in totaal € 5227,13.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-10-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.024,00

20-04-2021
1

Toelichting
Door de fiscus zijn vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting,
loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.
€ 18.717,00

20-07-2021
2

Toelichting
Er zijn door de fiscus aanvullende vorderingen ingediend.
€ 18.780,00

19-10-2021
3

Toelichting
Door de fiscus zijn aanvullende vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 7.419,29

19-10-2021
3

Toelichting
Door het UW V zijn preferente vorderingen ingediend in verband met
overgenomen loonverplichtingen ad in totaal € 7.419,29.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De ingediende concurrente vorderingen zullen in het volgende verslag w orden
verw erkt.

20-04-2021
1

21

20-07-2021
2

24

19-10-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 63.263,15

20-07-2021
2

€ 65.359,68

19-10-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

20-04-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie en inventarisatie crediteuren.

20-07-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
W M Automaterialen

20-04-2021
1

9.2 Aard procedures
Geldvordering

20-04-2021
1

9.3 Stand procedures
Zie rubriek 1.2.

9.4 Werkzaamheden procedures

20-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de verdere
inventarisatie en de verkoop van de activa en afw ikkeling van eventuele
gepretendeerde rechten hierop. Daarnaast zal curator een aanvang nemen
met de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

20-04-2021
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de verdere
afw ikkeling van de rechten van derden, de debiteurenincasso en de
rechtmatigheidsonderzoeken.

20-07-2021
2

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond.

19-10-2021
3

Aan de hand van het gesprek met de bestuurder en de bedrijfsleider en de
gew enste toegang tot Exact Online en Carsystems zal het
rechtmatigheidsonderzoek verder w orden afgew ikkeld en zal w orden bezien
w elke nadere acties dienen te w orden genomen.

18-01-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling kan curator nog geen uitspraken doen.

20-04-2021
1

Afw ikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

19-10-2021
3

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

18-01-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
18-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-01-2022
4

