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Gegevens onderneming Vullings Verhuur B.V., statutair gevestigd te Gennep en 

zaakdoende aan de Groote Heeze 27 te (6598 AV) Heijen, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 54650569.  

 

Vullings Beheer B.V., statutair gevestigd te Gennep en 

zaakdoende aan de Groote Heeze 27 te (6598 AV) Heijen, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 54648580. 

  

Faillissementsnummer Vullings Verhuur B.V.: C/03/17/271 F 

Vullings Beheer B.V.: C/03/17/270 F 

Datum uitspraak 8 september 2017 

  

Curator Mr. C.W.M. Slegers 

Rechter-commissaris Mr. B.R.M. de Bruijn 

  

Activiteiten onderneming Vullings Verhuur B.V.: verhuur en lease van wagenpark. 

Vullings Beheer B.V.: holding/beheer activiteiten.  

Omzetgegevens Vullings Verhuur B.V.: 

2016: € 458.688,09 (interne cijfers) 

2017: € 200.523,87 (interne cijfers tot begin september) 

 

Vullings Beheer B.V. (enkelvoudige cijfers): 

2014: € 264.272,- 

2015: € 264.206,- 

2016: € 241.878,- (interne cijfers) 

2017: €   38.461,- (interne cijfers tot begin september) 

Personeel gemiddeld aantal Vullings Verhuur B.V.: 

0 werknemers 

 

Vullings Beheer B.V.: 

0 werknemers.   

  

Boedelrekening Vullings Verhuur B.V.: 

NL86ABNA0251133273 

 

Vullings Beheer B.V.: 

NLABNA0251132560 

Gerealiseerd actief Vullings Verhuur B.V.: 

€ 39.717,49  

 

Vullings Beheer B.V.: 

€ 2.764,45 
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Actief per verslagdatum Vullings Verhuur B.V.: 

€ 22.253,22 

 

Vullings Beheer B.V.: 

€ 2.405,48  

  

Verslagperiode 1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020  

Bestede uren in verslagperiode Vullings Verhuur B.V.: 

2 uur en 10 minuten 

 

Vullings Beheer B.V. : 

50 minuten   
Bestede uren Totaal Vullings Verhuur B.V.: 

72 uur en 35 minuten  

 

Vullings Beheer B.V. : 

19 uur en 45 minuten  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Vullings Verhuur B.V. is een 100% deelneming van Vullings 

Beheer B.V. Aandeelhouder van Vullings Beheer B.V. is de 

Stichting Vullings Beheer.  

 

Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Vullings Verhuur 

B.V. is Vullings Beheer B.V. Gezamenlijk bevoegd 

bestuurders van Vullings Beheer B.V. zijn J.W.H. Vullings 

B.V. en H.W.M. Vullings B.V., op hun beurt bestuurd door 

de heren J.W.H. Vullings respectievelijk H.W.M. Vullings. 

 

Bij vonnis van de rechtbank Limburg d.d. 21 augustus 2017 

werd eerder het faillissement uitgesproken van Vullings 

Transport B.V. en Vullings Personeel B.V., beiden 

dochtervennootschappen van Vullings Beheer B.V. In deze 

faillissementen wordt voor separate verslaglegging zorg 

gedragen. 

1.2 Winst en verlies Vullings Verhuur B.V.: 

2016: +  € 71.268,89 

2017: +  € 13.578,- 

 

Vullings Beheer B.V. (enkelvoudige cijfers): 

2014: -/- €  95.467,- 

2015: -/- € 381.466,- 

2016: -/- € 178.641,- 

2017: -/- € 223.294,- 

1.3  Balanstotaal Vullings Verhuur B.V.: 

2016: onbekend 

2017: onbekend 
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Vullings Beheer B.V. (enkelvoudige cijfers): 

2014: € 3.321.841,- 

2015: € 1.321.422,- 

2016: onbekend 

2017: onbekend 

1.4 Lopende procedures Per datum faillissement liepen er geen gerechtelijke 

procedures. 

 

Verslag 2: 

Na datum faillissement heeft een crediteur van Vullings 

Transport B.V. een aansprakelijkheids-procedure 

geëntameerd tegen de betrokken bestuurders en tegen 

Vullings Beheer B.V. Deze procedure is in relatie tot Vullings 

Beheer B.V. geschorst vanwege de situatie van 

faillissement. 

 

Verslag 3: 

De bovengenoemde procedure heeft geleid tot een vonnis 

van de rechtbank waarbij de vorderingen integraal zijn 

afgewezen. Van een eventueel hoger beroep is (vooralsnog) 

niets bekend. 

1.5  Verzekeringen De verzekeringsdekking van het wagenpark werd reeds 

gerealiseerd bij aanvang van het faillissement inzake 

Vullings Transport B.V. Na het faillissement van Vullings 

Verhuur B.V. heeft nadere afstemming ter zake een 

(passende) verzekering plaatsgevonden met de 

verzekeringstussenpersoon.  

 

Verslag 2: 

De materiële eigendommen van Vullings Transport B.V. en 

Vullings Verhuur B.V. zijn middels een veiling verkocht en 

tegen 2 november 2017 uitgeleverd aan de veilingkopers. 

Tegen 3 november 2017 is de (voortgezette) 

verzekeringsdekking beëindigd.  

De premies vanwege de voortgezette verzekeringen zijn 

betaald door Vullings Transport B.V.  

De pandhouder heeft de premies voor de verzekering van 

het verpande rollend materieel vergoed. Tussen de 

faillissementsboedels van Vullings Transport B.V. en 

Vullings Verhuur B.V.  dient er nog een afrekening plaats te 

vinden van de betaalde en vergoede verzekeringspremies.  

 

Verslag 3: 

Afrekening van de betaalde en vergoedde 

verzekeringspremies heeft inmiddels plaatsgevonden.    

1.6 Huur Vullings Verhuur B.V. en Vullings Beheer B.V. maakten 

gebruik van de door Vullings Transport B.V. gehuurde 

huurlocaties.  

1.7  Oorzaak faillissement De Vullings Groep was actief op het gebied van transport, 
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distributie, opslag en overslag van goederen. Vullings 

Transport B.V. vervoerde pakketten (in allerhande 

formaten) en pallets. Zij nam in dat kader deel in diverse 

samenwerkingsverbanden, waarmee een landelijke dekking 

voor het transport en de distributie bestond. Er bestond ook 

een samenwerkingsverband binnen een Duitse organisatie, 

om daarmee ook transport en distributie in de Duitse 

grensstreek te kunnen verzorgen.  

 

De activiteiten van de Vullings Groep kennen hun oorsprong 

in 1948; het bedrijf is van een eenmanszaak uitgegroeid 

naar een bedrijf met een gemiddeld (vast) 

personeelsbestand van omstreeks 50 werknemers.  

 

De afgelopen jaren is de Vullings Groep geconfronteerd met 

substantiële operationele verliezen. Een, mede gelet op de 

veranderde marktomstandigheden, te hoge kostenstructuur 

heeft, aldus de directie, geleid tot een verliesgevende 

exploitatie. Ondanks het treffen van kostenbesparende 

maatregelen en het herstructureren van de organisatie en 

de vaste kosten, is het de directie niet (meer) gelukt om 

het bedrag te laten overleven. In dit traject is, mede op 

voorspraak van de financier, recent het bedrijfspand (in 

eigendom van Vullings Beheer B.V.) verkocht, waarmee de 

financier is afgelost. Als vervangende werkkapitaal 

financiering is vanaf begin 2017 gestart met een factoring 

van de debiteuren.  

 

In de laatste fase voorafgaand aan het faillissement is nog 

gezocht naar een participant, maar zulks heeft niet meer tot 

een oplossing geleid. Uiteindelijk heeft de directie moeten 

besluiten dat een faillissement van Vullings Transport B.V. 

en Vullings Personeel B.V. onafwendbaar was. Na 

besluitvorming in de algemene vergadering van 

aandeelhouders is het verzoek tot faillietverklaring op 18 

augustus 2017 ingediend bij de rechtbank Limburg.  

 

Vanwege het faillissement van Vullings Transport B.V. en 

het uitblijven van een doorstart/overname ontstond ook 

een acuut liquiditeitsprobleem voor Vullings Beheer B.V. en 

Vullings Verhuur B.V. Dit heeft geresulteerd in het besluit 

om op 7 september 2017 de eigen aangiftes tot 

faillietverklaring voor beide vennootschappen in te dienen 

bij de rechtbank Limburg.  

 Werkzaamheden Gesprekken met directie, accountant en de betrokken 

medewerkers van de financiële administratie van de 

Vullings Groep.  

Een quick scan van de aangereikte (interne) cijfers en 

jaarstukken.  
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Analyse van het verzekeringspakket.  

Telefonisch overleg en correspondentie met 

verzekeringstussenpersoon. 

 

Verslag 2: 

Telefonisch contact en correspondentie met de directie, de 

verzekeringstussenpersoon, de pandhouder en het 

veilinghuis.  

 

2 Personeel  n.v.t.   

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

- 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

- 

2.3 Datum ontslagaanzegging - 

 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Verkoop en levering van het bedrijfspand dat in eigendom 

was bij Vullings Beheer B.V. heeft plaatsgevonden in het 

voorjaar van 2017, aldus voorafgaand aan het faillissement.   

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Vullings Verhuur B.V. is eigenaar van een wagenpark.  

 

Verslag 2:  

Het wagenpark van Vullings Verhuur B.V. is middels een 

online executieveiling verkocht. Dit heeft geresulteerd in 

een netto veilingopbrengst ad  

€ 132.520,50. De BTW is daarbij verlegd naar de kopers. 

 

Ter zake van een trekker werd per datum faillissement door 

een crediteur/reparatiebedrijf een retentierecht 

uitgeoefend. Deze trekker is door de curator opgeëist en in 

de veiling betrokken en heeft uiteindelijk een bedrag ad € 

5.800,- opgebracht.  

De opbrengst van dit retentiegoed wordt afgewikkeld 

middels omslag in de faillissementskosten.       

 

Afrekening met de pandhouder (belastingdienst) heeft 

buiten deze verslagperiode plaatsgevonden, waarbij een 

netto bedrag ad € 95.535,72 aan de pandhouder is 

toegekomen. In mindering op de netto opbrengst van € 

132.520,50 hebben gestrekt de vergoeding van de 

verzekeringspenningen ad € 10.000,-, de opbrengst van het 
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retentiegoed ad € 5.800,- en de boedelbijdrage ad € 

21.184,78 (inclusief BTW). 

 

Verslag 3: 

Een van de in november 2017 geveilde voertuigen is niet 

afgenomen door de koper. Uiteindelijk heeft een herveiling 

van dit voertuig plaatsgevonden. Daarbij is een netto 

opbrengst gerealiseerd van € 2.900,-. De BTW is verlegd 

naar de koper. Een en ander is begin januari 2018 

afgewikkeld.  

3.6 Verkoopopbrengst Zie onder 3.5 

3.7 Boedelbijdrage Met de belastingdienst, pandhouder van het wagenpark, is 

een boedelvergoeding overeengekomen, ad 15%, een en 

ander voor zover een veronderstelde overwaarde in het 

wagenpark niet kan worden gerealiseerd. 

 

Verslag 2: 

De ontvangen boedelvergoeding bedraagt  

€ 21.184,78 inclusief BTW.   

3.8 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t. 

  Werkzaamheden Inventarisatie activa/wagenpark. 

Afstemming met de pandhouder (fiscus). 

Overleg met Troostwijk in verband met de online veiling 

van de activa, welke worden verkocht via een online veiling 

waarin ook de bedrijfsinventaris (eigendom van Vullings 

Transport B.V.) zal worden verkocht.  

 

Verslag 2: 

Afwikkelen en afrekenen veiling. Correspondentie 

pandhouder (Belastingdienst).  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving n.v.t. 

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden - 

 

4 Debiteuren  n.v.t.  

 

4.1 Omvang debiteuren - 

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de Er zijn geen bancaire schulden.  
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bank(en) 

5.2 Leasecontracten Vullings Verhuur B.V. heeft een drietal financial 

leasecontracten ter zake zogenaamde bakwagens. Ter zake 

deze financiering geldt een verpanding. Met de betrokken 

leasepartij (ING) zijn afwikkelafspraken gemaakt. De 

betreffende voertuigen worden afgewikkeld via een online 

veiling van het wagenpark.  

 

 

Daarnaast had Vullings Verhuur B.V. een huurkoopcontract 

ter zake een oplegger. Deze oplegger is na datum 

faillissement en nadat afkoop niet haalbaar is gebleken, 

opgehaald door de betrokken eigenaar.  

 

Verslag 2: 

De drie aan de ING Bank N.V. verpande trekkers zijn uit 

naam van c.q. door ING onder voorbehoud van gunning, in 

de liquidatieveiling betrokken.  

 

De vordering van de pandhouder bedroeg € 60.488,- 

exclusief rente en kosten. De veilingopbrengst ter zake van 

de drie trekkers bedroeg € 60.200,-. De pandhouder heeft 

gegund en afrekening van de veilingopbrengst heeft 

rechtstreeks plaatsgevonden tussen het veilinghuis en de 

pandhouder.  

5.3 Beschrijving zekerheden Het wagenpark van Vullings Verhuur B.V. is verpand aan de 

belastingdienst vanwege de fiscale schulden van Vullings 

Personeel B.V.  

 

Verslag 2: 

Zie onder 3.5 

5.4 Separatistenpositie Met de belastingdienst (zijnde pandhouder) zijn 

afwikkelafspraken gemaakt, zodat de belastingdienst zich 

niet als separatist hoeft op te stellen.  

 

Verslag 2: 

Zie onder 3.5 

5.5 Boedelbijdragen Met de belastingdienst is een boedelvergoeding van 15% 

overeengekomen, voor het geval de veronderstelde 

overwaarde in het wagenpark niet kan worden gerealiseerd.  

 

Verslag 2: 

Zie onder 3.5 

5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 

5.7 Reclamerechten n.v.t. 

5.8 Retentierechten Ter zake een vrachtwagen is inmiddels gebleken dat deze 

voor reparatie onder een garagehouder is. De betrokken 

garagehouder claimt openstaande facturen en stelt zich ter 

zake op als retentor. 
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Verslag 2: 

Zie onder 3.5  

 Werkzaamheden Inventarisatie van de leasecontracten. 

Correspondentie en telefonisch overleg met de betrokken 

leasepartijen. 

Correspondentie en telefonisch overleg met de 

belastingdienst ter zake het pandrecht van de 

belastingdienst op het wagenpark. 

 

Verslag 2: 

Afstemming met de pandhouders. 

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De administratie was per datum faillissement (redelijk) 

bijgewerkt en toegankelijk.  

7.2 Depot jaarrekeningen Verslag 2: 

 

Vullings Beheer B.V.  

2013: niet tijdig (5 maart 2015)  

2014: tijdig (4 december 2015) 

2015: tijdig (8 december 2016)  

 

Vullings Verhuur B.V.  

2013: niet tijdig (5 maart 2015)  

2014: tijdig (4 december 2015) 

2015: tijdig (8 december 2016)   
7.3 Goedk. Verkl. Accountant Nog te beoordelen. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te beoordelen.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur Te zijner tijd zal regulier onderzoek plaatsvinden, waarbij 

ook dit aspect zal worden betrokken.  

7.6 Paulianeus handelen Te zijner tijd zal regulier onderzoek plaatsvinden, waarbij 

ook dit aspect zal worden betrokken.  

 Werkzaamheden Quick scan jaarstukken en voorlopige interne cijfers. 

Veilig stellen relevante (digitale) administratie. 

Overleg en correspondentie met de accountant en de ICT 

partner.  
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Verslag 5: 

Er is een (nadere) aanvang gemaakt met het 

rechtmatigheidsonderzoek in de vier samenhangende 

Vullings faillissementen. Het streven is dit onderzoek 

komende verslagperiode af te ronden. 

 

Verslag 6: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is nagenoeg afgerond. De 

conceptnotitie met bevindingen zal op korte termijn intern 

worden besproken, waarna eventuele actiepunten zullen 

worden geformuleerd. 

 

Verslag 7: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Op korte 

termijn vindt de afrondende standpuntbepaling 

plaats. 

 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Vullings Verhuur B.V.: 

- 

 

Vullings Beheer B.V. : 

€ 129,47 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Vullings Verhuur B.V.: 

Thans aangemeld: € 29.739,- 

Vullings Beheer B.V. : 

Thans aangemeld: € 1.574,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Vullings Verhuur B.V.: 

- 

Vullings Beheer B.V.: 

- 

8.4 Andere pref. Crediteuren Vullings Verhuur B.V.: 

- 

Vullings Beheer B.V.: 

- 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Vullings Verhuur B.V.: 

Thans aangemeld: 14 

 

Vullings Beheer B.V.: 

Thans aangemeld: 10 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Vullings Verhuur B.V.: 

Thans aangemeld: € 30.051,91 

 

Vullings Beheer B.V.: 

Thans aangemeld: € 142.248,61 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog onbekend.  

 Werkzaamheden Verslag 1,2 en 3:  
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Inventarisatie van de crediteurenlast. 

Correspondentie met concurrente crediteuren. 

Correspondentie en telefonisch overleg met de 

belastingdienst vanwege het pandrecht van de 

belastingdienst.  

9 Procedures n.v.t. 

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog onbekend. 

10.2  Plan van aanpak - Afwikkeling administratie- en 

rechtmatigheidsonderzoek. 

10.3 Indiening volgend verslag Medio oktober 2020 

 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 

Correspondentie rechtbank/rechter-commissaris, 

directie en aandeelhouders, verslaglegging. 

 

 

Weert, 1 mei 2020     

 

 

 

mr. C.W.M. Slegers, 

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. 


