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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   6 Datum:   30 november 2020 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 
daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 
 
Wijzigingen worden ten opzichte van het voorgaande verslag worden vet afgedrukt. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Azurra B.V., statutair gevestigd te (5709 PN) Helmond, 

aan het adres Dwergvlasbeek 13 en kantoorhoudende te 

(5741 RR) Beek en Donk, aan het adres Willemstraat 7d. 

  

Faillissementsnummer F 17.330 

Datum uitspraak 5 september 2017 

  

Curator mr. J.P.M. Dexters 

Rechter-commissaris mr. Schollen – den Besten, thans mr. V.G.T. van Emstede 

  

Activiteiten onderneming Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte 

bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe). Het uitoefenen 

van een handelsmaatschappij, in het bijzonder de im- en 

export van automobielen 

Omzetgegevens 
 

Personeel gemiddeld 

aantal 

1  

  

Boedelrekening NL20 RABO 0322 4324 48 

Gerealiseerd actief € 0 

Actief per verslagdatum € 0 

  

Verslagperiode 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 

Bestede uren in 

verslagperiode 

2 uur en 30 minuten 

Bestede uren Totaal 57 uur en 5 minuten 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en 

organisatie 

Gefailleerde is opgericht op 17 november 2014. Enig 

bestuurder en aandeelhouder is de heer J.H. Lagrand.  

1.2 Winst en verlies (nog) niet bekend. 

1.3  Balanstotaal Ultimo 2014: € 250,--. 

Ultimo 2015: € 81.082,--. 

Aldus de gepubliceerde jaarrekening. 

1.4 Lopende procedures “ 

1.5  Verzekeringen “ 

1.6 Huur De curator mocht begrijpen dat gefailleerde de onroerende 

zaak aan de Willemstraat 7d te 5741 PA Beek en Donk in 

het verleden zou hebben gehuurd. De huurder heeft 

(vooralsnog) bij de curator kenbaar gemaakt dat de 

huurovereenkomst per maart 2017 zou zijn geëindigd en hij 
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sedert die tijd weer over het verhuurde kan beschikken. De 

verhuurder zou nog een huurschuld op gefailleerde hebben, 

die nog ter verificatie ingediend zou moeten worden.  

 

 

De huurovereenkomst werd door huurder per 1 april 2017 

opgezegd. Het pand werd per 1 maart 2017 ter beschikking 

gesteld aan verhuurder. Die huurschuld werd ingediend tot 

een bedrag van € 11.192,50 inclusief btw. 

1.7  Oorzaak 

faillissement 

Hoewel de curator de bestuurder daartoe heeft opgeroepen, 

heeft nog geen bespreking met de bestuurder kunnen 

plaatsvinden, omdat geen gehoor aan de oproep van de 

curator wordt gegeven. De curator heeft de rechter-

commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor 

inlichtingen overeenkomstig artikel 105 Fw. Vooralsnog kan 

enkel bericht worden dat de Stichting Pensioenfonds Metaal 

en Techniek, samen met de Stichting Fonds 

Motorvoertuigenbedrijf en het Tweewielerbedrijf, het 

faillissement hebben aangevraagd.  

 

De bestuurder werd opgeroepen voor verhoor door de 

rechtbank, waaraan geen gehoor werd gegeven. De 

rechter-commissaris heeft de rechtbank verzocht om een 

bevel tot inbewaringstelling, hetgeen werd verleend. 

 

Verslag 3: 

De bestuurder is in bewaring genomen en het verhoor heeft 

plaatsgevonden. De bestuurder heeft verklaard over de 

oorzaak van het faillissement; dat hij de onderneming heeft 

beëindigd, maar nog slechts enkele zaken openstonden. 

Een van de schuldeisers heeft daarop het faillissement 

aangevraagd, alvorens die punten waren opgelost.  
 Werkzaamheden Bezoek vestigingsplaats onderneming. Contact gezocht met 

de verhuurder en aangeschreven. Getracht om in contact te 

komen met de bestuurder, waaronder diverse 

aanschrijvingen met het oog op het verstrekken van 

inlichtingen door de bestuurder. 

 

Verslag 3: 

Verhoor bestuurder. Bezoek bestuurder in cellencomplex. 

Overleg OM en politie. 

Postverwerking fiscus en bank. 

 

Verslag 4: 

Verzocht om aanvullende administratieve stukken en 

inname van administratie. 

 

2 Personeel    
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2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

(nog) niet bekend. 

 

Verslag 5: 

Niet meer ten tijde van de faillietverklaring. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Verslag 5: 

1 werknemer, gezien de loonheffing. De werknemer heeft 

zich niet gemeld. 

2.3 Datum 

ontslagaanzegging 

“ 

 Werkzaamheden Kort contact met het UWV. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving (nog) niet bekend. 

 

Verslag 5: 

Niet aan de orde. 

3.2  Verkoopopbrengst “ 

3.3 Hoogte hypotheek “ 

3.4 Boedelbijdrage “ 

 Werkzaamheden Check Kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving (nog) niet bekend. 

3.6 Verkoopopbrengst “ 

3.7 Boedelbijdrage “ 

3.8 Bodemvoorrecht 

fiscus 

Thans wordt de belastingschuld onderzocht. Vooralsnog is 

sprake van verschuldigde loonheffing. 

  Werkzaamheden Contact belastingdienst. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Actuele voorraad werd niet aangetroffen. Het RDW heeft 

een opgave handelsvoorraad voertuigen aan de boedel 

kenbaar gemaakt. De boedel doet nader onderzoek in dat 

kader. 

 

Verslag 3: 

Naar aanleiding van het verhoor met de bestuurder,  in 

deze verslagperiode zal  nog nader onderzoek worden 

verricht naar de handelsvoorraad voertuigen, van voor 

datum faillissement. 

 

Verslag 4: 

Thans werden aanvullende administratieve bescheiden door 

de bestuurder aangereikt. Die dienen nog nader (nader) 

bestudeerd te worden. 

3.10 Verkoopopbrengst “ 

3.11 Boedelbijdrage “ 
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 Werkzaamheden Verslag 3: 

 

Verhoor bestuurder. Onderzoek bij RDW. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving (nog) niet bekend.  

 

De ING bank heeft zich gemeld. Bij deze bank werd een 

zakelijke rekening aangehouden onder rekeningnummer 

NL35INGB0006993090. Thans blijkt van een tekort, 

derhalve geen actief op deze post. De rekening werd 

geopend in juli 2015. 

3.13 Verkoopopbrengst “ 

 werkzaamheden Onderzoek RDW. Controle bij de Belastingdienst ter zake 

verschuldigde Motorrijtuigenbelasting. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren (nog) niet bekend. 

 

Verslag 5: 

Van enige debiteuren is niet gebleken. 

4.2 Opbrengst tot heden “ 

4.3 Boedelbijdrage “ 

 Werkzaamheden Verslag 5: 

Quick scan aangeleverde administratie 

 

5 Bank/zekerheden    

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

De ING bank heeft zich gemeld. Bij deze bank werd een 

zakelijke rekening aangehouden onder rekeningnummer 

NL35INGB0006993090. Er is sprake van een tekort van  - € 

168,72. 

 

Verslag 3: 

 

De bestuurder stelt dat sprake is van een pandrecht, maar 

heeft daartoe nog geen schriftelijke stukken aangereikt. 

 

Verslag 4: 

De bestuurder heeft (nog) geen, al dan niet geregistreerde, 

pandakte aangereikt. Wel aanvullende administratieve 

bescheiden.  

 

Verslag 5: 

Tot op heden werd nog geen geregistreerde pandakte 

aangeleverd. Vooralsnog wordt enig pandrecht betwist. Ook 

de titel daartoe is niet bekend, noch heeft een crediteur zich 

(vooralsnog) in dat kader gemeld. 
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Verslag 6: 

Niet gewijzigd. 

5.2 Leasecontracten “ 

5.3 Beschrijving 

zekerheden 

“ 

5.4 Separatistenpositie “ 

5.5 Boedelbijdragen “ 

5.6 Eigendomsvoorbeho

ud 

“ 

5.7 Reclamerechten “ 

5.8 Retentierechten “ 

 Werkzaamheden Alle grote c.q. de gebruikelijke banken werden 

aangeschreven.  

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzette 

6.1 Exploitatie / 

zekerheden 

Niet van toepassing. 

6.2 Financiële 

verslaglegging 

Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden “ 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording “ 

6.5 Opbrengst “ 

6.6 Boedelbijdrage “ 

 Werkzaamheden “ 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht (nog) niet bekend. 

 

Verslag 3:  

 

Daar is tot op heden nog niet aan voldaan. De bestuurder 

stelt geen administratie te kunnen aanleveren, omdat die 

bij die bij het administratiekantoor zou staan. Het 

betreffende administratiekantoor is aangeschreven en 

verzocht om administratie. 

 

Verslag 4:  

De administratie is inmiddels afgegeven door de bestuurder 

en onderworpen aan een quick scan.  

 

Verslag 5: 

Naar aanleiding van de aanvullend aangeleverde 

administratie dient nog nader overleg met de bestuurder 
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plaats te vinden.  

 

Verslag 6: 

Aanvankelijk stond de boedel een fysiek overleg voor 

ogen, maar Corona maakt deze afspraken moeilijker 

realiseerbaar, thans wordt bekeken om een 

Teamsoverleg in te plannen.  

7.2 Depot 

jaarrekeningen 

De jaarrekening van 2015 is op 31 januari 2017 

gedeponeerd.  

7.3 Goedk. Verkl. 

Accountant 

Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

(nog) niet bekend. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur (nog) niet bekend. 

7.6 Paulianeus handelen (nog) niet bekend. 

 

Verslag 3: 

 

De tot nog toe bekende feiten geven aanleiding om daar 

nader onderzoek naar te doen. 

 

Verslag 4: 

Aan de hand van de thans afgegeven administratie, zal 

verder onderzoek plaatsvinden. 

 

Verslag 5: 

Is nog in nader onderzoek.  
 Werkzaamheden Controle Kamer van Koophandel. Quick scan jaarrekening. 

Er dient nog nader onderzoek ten aanzien van de 

administratie plaats te vinden. Hiervoor dient aanvullend 

overleg met de bestuurder plaats te vinden.  

 

Verslag 4 

Quick scan administratie. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen P.M. 

8.2 Pref. Vord. van de 

fiscus 

Verslag 3: 

 

Tot op heden € 8.047,00. 

 

Verslag 4 

Tot op heden € 8.204,- 

 

Verslag 5/6:  

Tot op heden € 10.678,-. 

8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

(nog) niet bekend. 
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8.4 Andere pref. 

Crediteuren 

Stg. Pensioenfonds Metaal en Techniek en Stg. Fonds voor 

het Motorvoertuigenbedrijf en het Tweewielerbedrijf:  

€ 1.600,00 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

7 

 

Verslag 3 

11 

 

Verslag 4 / 5 / 6:  

12 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€ 22.118,28 

 

Verslag 3 

€ 25.889,35 

 

Verslag 4 / 5 / 6:  

26.873,47 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

(nog) niet bekend. 

 

Verslag 6: 

Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten. 

 Werkzaamheden 

 

  

Afwikkeling post crediteuren. Bijwerken crediteurenlijst. 

Kort contact met de Belastingdienst. Controle preferente 

crediteuren, aard en omvang. 

 

Verslag 3 

Correspondentie pensioenfonds. Afwikkeling post 

crediteuren. Bijwerken/aanvulling crediteurenlijst. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam 

wederpartij(en) 

(nog)niet van toepassing. 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Nog niet te voorzien. 

10.2  Plan van aanpak - Nader onderzoek (aanvullend aangeleverde) 

administratie; 

- Aanvullend overleg bestuurder; 

- Gebruikelijke afwikkeling crediteuren. 

 

Verslag 5: 

- Nader overleg met de bestuurder. 
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Verslag 6: 

- Nader (Teams) overleg met de bestuurder.  
10.3  Indiening volgend 

verslag 

21 april 2021 

 werkzaamheden De gebruikelijke verslaglegging. 

 

 

Helmond, 30 november 2020  

 

 

 

mr. J.P.M. Dexters 

curator 

 

 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 
– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


