
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/18/269 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement:  20 november 2018 

Verslagnummer:    4e verslag  

Datum verslag:      3 december 2019  

Curator:   mr. E.J.M. Stals 

R-C:    mr. P. Hoekstra 

 
Wijzigingen ten aanzien van het vorige verslag zijn dikgedrukt weergegeven.  

 

Naam onderneming  

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Joosten’s Automobielbedrijf Meijel B.V., statutair gevestigd 

en kantoorhoudende te (5768 CX) Meijel aan de Kalisstraat 

no. 30, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 13042536.  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: Automobielbedrijf, 

waaronder begrepen: de handel in en reparatie van 

motorrijtuigen, onderdelen en accessoires daarvan en 

benzine-service-station.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2015 € 791.440 - € 5.185,- € 436.389.- 

2016 € 774.198,- - € 16.630,- € 472.057,- 

2017 € 552.635,- - € 45.276,- € 467.975,- 

2018 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 
 

Toelichting financiële gegevens - 

 

Personeel gemiddeld aantal 3 

Boedelsaldo € 2.450,05 

  

Verslagperiode 1 juni 2019 t/m 30 november 2019 

Bestede uren in verslagperiode 14 uur en 10 minuten 

Totaal bestede uren  79 uur en 30 minuten 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en tevens enig alleen/zelfstandig 

bevoegd bestuurder van Joosten’s Automobielbedrijf Meijel 

B.V. is John Koopmans Beheer B.V. Enig aandeelhouder en 

tevens enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van John 

Koopmans Beheer B.V. is de heer Dionysius Henricus Maria 

Koopmans. 

 Lopende procedures Voor zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  
 Verzekeringen Er is sprake van een Bedrijfsverzekering. Deze zal eindigen 

per 20 december 2018.    
 Huur Joosten’s Automobielbedrijf Meijel B.V. is huurder van de 

bedrijfslocatie te Meijel. De huurovereenkomst is na 
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verkregen machtiging van de rechter-commissaris 

opgezegd. In overleg met de verhuurder wordt gekeken per 

wanneer het gehuurde kan worden opgeleverd. 

 

Verslag 2: 

Per 18 december 2018 is de huurovereenkomst van de 

bedrijfslocatie met wederzijds goedvinden (tussentijds) 

beëindigd.  

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

Tot circa 2008 was Joosten’s Automobielbedrijf Meijel B.V. 

een officiële Nissan dealer. Vanwege gewijzigd beleid van 

Nissan is de dealer-status ingetrokken. Dit betekende dat er 

geen verkoop van nieuwe Nissans meer kon plaatsvinden. 

Wel kon er nog 2 jaar als erkend Nissan reparateur worden 

gewerkt. Vanwege het feit dat er geen nieuwe auto’s meer 

werden verkocht liep de drukte op de werkplaats ook terug. 

Nadat er geen sprake meer was van een erkend Nissan 

reparateur liep dat nog verder terug. 

 

Medio 2011 is besloten om verder te gaan met gebruikte 

auto’s. Dit is enige tijd redelijk goed gegaan, maar zeker de 

laatste jaren liep de verkoop van gebruikte auto’s terug. Dit 

mede in verband met de recessie en de (sterke) 

concurrentie (via internet). De exploitatie was de laatste 

jaren verliesgevend.  

 

Nadat de bank medio 2018 aangegeven had geen verdere 

kredietuitbreiding te geven, is het krediet eind 2018 door 

de bank opgezegd. In februari 2019 zou de 

kredietovereenkomst eindigen. Gevolg daarvan was dat er 

geen werkkapitaal meer was om de activiteiten voort te 

zetten. In november 2018 is dan ook besloten het eigen 

faillissement aan te vragen.   
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
3 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
3  

2.3 Datum ontslagaanzegging 21 november 2018 
 

 
 Werkzaamheden Bespreking met personeelsleden tijdens bedrijfsbezoek. 

Overleg met UWV. Verzoeken machtiging rechter-

commissaris alsmede opzeggen arbeidsovereenkomst.  
 

3 Activa    
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Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

-    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
n.v.t. 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Inventaris € 10.587,50 - 
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Werkplaats- en kantoorinrichting. Vanwege de relatief 

beperkte waarde en het bodemvoorrecht van de fiscus, 

heeft de pandhouder afstand gedaan van het pandrecht op 

de bodemzaken.  

 

Verslag 2: 

De bedrijfsmiddelen zijn, na daartoe verkregen 

toestemming van de rechter-commissaris, verkocht. 

Daarmee is een opbrengst van € 10.587,50 (inclusief BTW) 

gerealiseerd.   
 Bodemvoorrecht fiscus Er is een fiscale vordering waarvoor het bodemvoorrecht 

van de fiscus heeft te gelden. Dit bodemvoorrecht heeft 

betrekking op de werkplaats- en kantoorinrichting.  
 Werkzaamheden Verslag 1 en 2: 

Inventariseren bedrijfsmiddelen en positie fiscus, overleg 

met de betrokken pandhouder en correspondentie met 

rechter-commissaris.  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Onderdelen € 250,- - 

Auto’s € 48.482,80 € 5.866,42 (incl. 

BTW) 
 

 Toelichting voorraad Er is een in omvang beperkte voorraad aan gebruikte auto-

onderdelen aangetroffen. Ook zijn er zes auto’s voor de 

verkoop, een serviceauto en een leenauto aanwezig. Op 

deze voorraad rust het pandrecht van de bank. In overleg 

met de pandhouder en na daartoe verkregen toestemming 

van de rechter-commissaris wordt bekeken hoe afwikkeling 

plaats dient te vinden.  

 

Verslag 2: 

De auto’s zijn door middel van een onderhandse 

executieverkoop verkocht. Diverse autobedrijven zijn 

aangeschreven om een bieding uit te brengen. Ook is er 

een kijkdag georganiseerd. Meerdere partijen hebben 

geboden. Gunning heeft plaatsgevonden aan de hoogste 

bieders. Daarmee is een opbrengst van € 48.482,80 

gerealiseerd (BTW verlegd). De boedelbijdrage bedroeg 

10% (ex BTW). De in omvang beperkte voorraad is voor    

€ 250,- onderhands verkocht. Hiervoor is geen separate 

boedelvergoeding overeengekomen.   
 Werkzaamheden Verslag 1 en 2: 
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Inventariseren voorraad, overleg met de betrokken 

pandhouder, opzetten en afwikkelen onderhandse 

executieverkoop en correspondentie met rechter-

commissaris. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

-    
 

3.13 Toelichting andere activa - 

 werkzaamheden - 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

€ 202,46   
 

 Toelichting debiteuren In overleg met de betrokken pandhouder zal worden bezien 

hoe tot incassering van deze debiteur wordt overgegaan. 
 Werkzaamheden Inventariseren debiteurenpositie.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
De DFM heeft een vordering van € 257.890,11 aangemeld.  

 

Verslag 2: 

Na aftrek van hetgeen aan de DFM vanwege de 

executieverkoop is toegekomen resteert er een vordering 

van € 215.289,86.  
 Leasecontracten - 

 

 Beschrijving zekerheden Uitgebreid pandrecht, o.a. op bedrijfsmiddelen, voorraad, 

debiteuren enz. De bank heeft in verband met het 

bodemvoorrecht van de fiscus afstand gedaan van haar 

pandrecht op de bedrijfsmiddelen (bestaande uit 

werkplaats- en kantoorinrichting).  

 Separistenpositie -  
 Eigendomsvoorbehoud - 

 Retentierechten - 

 Reclamerechten -  

 Boedelbijdragen - 

 Werkzaamheden Beoordelen documentatie zekerheden. Overleg met 

betrokken pandhouder. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden - 

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 
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Doorstart 

 Beschrijving N.v.t.   

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Nog nader te onderzoeken 

 Depot jaarrekeningen 2015: tijdig gedeponeerd 

2016: tijdig gedeponeerd 

2017: de deponeringstermijn was nog niet verstreken per 

datum faillissement 

 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t.  

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog nader te onderzoeken 

 Onbehoorlijk bestuur Nog nader te onderzoeken 

 Paulianeus handelen Nog nader te onderzoeken 

 Werkzaamheden Quick scan aangereikte administratie 

 

Verslag 2: 

De aangereikte administratie is aan een nadere bestudering 

onderworpen. Dit heeft geleid tot enkele aan de bestuurder 

van de failliet gerichte vragen. De boedel is thans in 

afwachting van de beantwoording van die vragen.  

 

Verslag 3 en 4: 

De bestuurder van de failliet heeft de gestelde vragen 

beantwoord. De komende verslagperiode zal worden 

benut om het rechtmatigheidsonderzoek voor zover 

als mogelijk af te ronden.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen € 9.790,51 

 Pref. Vord. van de fiscus € 5.032,- 

 Pref. Vord. van het UWV € 7.818,50 

 Andere pref. Crediteuren - 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
18  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 226.158,06 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Opheffing bij gebrek aan baten  

 Werkzaamheden Verslag 1, 2, 3 en 4: 

Inventariseren en verwerken aangemelde 

vorderingen  

 

 



 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/18/269 F 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) N.v.t. 

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Begin/medio 2020 

 Plan van aanpak Verslag 4: 

- Afwikkelen rechtmatigheidsonderzoek 

- Faillissement gereed maken voor afwikkeling 

 Indiening volgend verslag Maart 2020 

 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3 en 4: 

Correspondentie met de rechter-commissaris; 

verslaglegging 

 

 

Weert, 3 december 2019 

 

 

mr. E.J.M. Stals, 

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. 

 

 

 


