
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Taxibedrijf van den Hout B.V. 21-09-2018 
 1

Taxibedrijf van den Hout B.V. is gevestigd en houdt kantoor te Kaatsheuvel, 
gemeente Loon op Zand aan de Luxemburgstraat 13 te (5171 PK) 
Kaatsheuvel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
52879399.

21-09-2018 
 1

Het drijven van een taxionderneming. 21-09-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 2.043.531,00 € 55.458,00 € 747.472,00

2017 € 2.041.398,00 € -49.000,00 € 796.800,00

2018 € 1.460.468,00 € -238.452,00

Verslagnummer 7
Datum verslag 09-03-2021
Insolventienummer F.02/18/199
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000059129:F001
Datum uitspraak 24-07-2018

R-C mr. M.D.E. Leppens
Curator mr H.L.J.M. van Grinsven

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=b3d7eaaf-428f-e811-80ff-005056803cfe
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=bf3c30bb-2df7-e511-80cb-005056ac5ca6


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

77 21-09-2018 
 1

€ 353.458,52 21-09-2018 
 1

€ 83.154,89 11-02-2019 
 2

€ 82.821,90 28-05-2019 
 3

€ 82.821,84 10-10-2019 
 4

€ 41.601,22 30-01-2020 
 5

€ 38.100,48 07-08-2020 
 6

€ 35.593,92 09-03-2021
 7



Verslagperiode

Bestede uren

van 
24-7-2018

t/m 
20-9-2018

21-09-2018 
 1

van 
21-9-2018

t/m 
8-2-2019

11-02-2019 
 2

van 
9-2-2019

t/m 
27-5-2019

28-05-2019 
 3

van 
28-5-2019

t/m 
9-10-2019

10-10-2019 
 4

van 
10-10-2019

t/m 
29-1-2020

30-01-2020 
 5

van 
30-1-2020

t/m 
6-8-2020

07-08-2020 
 6

van 
6-8-2020

t/m 
7-3-2021

09-03-2021
 7



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 159 uur 0 min

2 77 uur 18 min

3 22 uur 54 min

4 18 uur 54 min

5 7 uur 54 min

6 7 uur 48 min

7 12 uur 24 min

totaal 306 uur 12 min

Voortzetten onderneming, doorstart realiseren, inventarisatie 21-09-2018 
 1

1. Inventarisatie

De aandelen van curanda worden gehouden door Beheermaatschappij A.T. van 
den Hout B.V., die tevens als bestuurder van curanda fungeert.  De aandelen 
van Beheermaatschappij A.T. van den Hout B.V. worden gehouden door haar 
bestuurder de heer A.T. van den Hout. De zusteronderneming van curanda is 
VDH Cars B.V.

21-09-2018 
 1

Volgens opgave directie curanda: geen 21-09-2018 
 1

Deze zijn - waar nodig - gehandhaafd en voorts - waar nodig - opgezegd. 21-09-2018 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De bedrijfsruimte van waaruit de onderneming wordt gevoerd, 
Luxemburgstraat 13 (5171 PK) Kaatsheuvel, wordt gehuurd van 
Beheermaatschappij A.T. van den Hout B.V. Met verkregen toestemming van de 
rechter-commissaris van 25 juli 2018 is de betreffende huurovereenkomst 
opgezegd. 

Daarnaast worden door curanda voertuigen gehuurd van VDH Cars B.V. Ook 
deze huurovereenkomst is (na verkregen toestemming van de rechter-
commissaris van 2 augustus 2018) opgezegd.

21-09-2018 
 1

Volgens de directie zijn als oorzaken van het faillissement aan te w ijzen het 
feit dat men, in verband met de toewijzing van de aanbesteding in 2017 voor 
het vervoer Regiovervoer Midden Brabant, feitelijk niet meer over een eigen 
centralist behoefde te beschikken, nu met name dat vervoer wordt geregeld 
via een regiecentrale. Omdat die ritten niet meer zelf gepland behoefden te 
worden, is de centralistenpositie overbodig geworden, doch het is niet gelukt 
die benodigde kostenbesparing van circa € 75.000 te realiseren. 

Daarnaast is de onderneming geconfronteerd met een kostenstijging van het 
wagenpark met betrekking tot de verzekeringen sinds 1 januari 2018 ten 
gevolge waarvan de verzekeringskosten met € 35.000 per jaar stegen. 

Ook andere kosten van de onderneming zijn gestegen ten gevolge waarvan 
de onderneming verlieslatend is geworden, hetgeen er uiteindelijk - aldus de 
directie - ertoe heeft geleid dat men diende over te gaan tot het aanvragen 
van het eigen faillissement. 

De oorzaken van het faillissement zullen door de curator nader worden 
onderzocht.

21-09-2018 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
77

21-09-2018 
 1

Personeelsleden 
70

21-09-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

25-7-2018 77

totaal 77

Na het aanzeggen van ontslag (met verkregen toestemming) heeft op 6 
augustus 2018 de centrale intake door het UWV plaatsgevonden. Deze is 
inmiddels afgerond.

21-09-2018 
 1

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 09-03-2021
 7

3. Activa

Curanda heeft geen onroerende zaken op haar naam staan. 21-09-2018 
 1

Geen werkzaamheden te verrichten. 21-09-2018 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris € 10.000,00

taxis (18 stuks) € 200.000,00 € 20.000,00

totaal € 210.000,00 € 20.000,00

Er is sprake beperkte inventariszaken terw ijl zich daarnaast in curanda 
bevinden een negental taxi's in eigendom, alsmede een negental taxi's welke 
financiële leases van Rabobank Financial Services betreffen. 

De opbrengst van de inventariszaken vloeit op basis van artikel 57 lid 3 Fw in 
de boedel in verband met de positie van de Belastingdienst.

21-09-2018 
 1

Ja, wordt gerespecteerd. 21-09-2018 
 1

De inventariszaken en de taxis zijn op 27 juli 2018 door FDR & Associés B.V. te 
Amsterdam getaxeerd, waarna vervolgens met de overnemer van de 
activiteiten, Taxi Korthout B.V., overeenstemming is bereikt omtrent de 
doorstart in het kader waarvan onder meer deze bedrijfsmiddelen zijn 
verkocht.

21-09-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

geschatte opbrengst voorraad € 5.000,00 € 500,00

totaal € 5.000,00 € 500,00

Er is sprake van beperkte voorraden, welke op het moment van de doorstart 
zullen worden geïnventariseerd en vervolgens afgerekend door de doorstarter, 
Taxi Korthout. De voorraadzaken zijn verpand aan Rabobank de Langstraat 
alsmede aan Rabobank Financial Services en deze zullen over de 
verkoopopbrengst, welke geschat circa € 5.000 bedraagt, een boedelbijdrage 
van 10% aan de boedel voldoen.

Met betrekking tot het onderhanden werk is het zo dat er binnen het bedrijf 
sprake is van een groot aantal 'losse' opdrachtgevers, maar er zijn ook 
contracten met de grotere klanten zoals het Regiovervoer Midden-Brabant, het 
Elisabeth/TweeSteden Ziekenhuis en Wartsila.  

De opbrengst van het onderhanden werk is opgenomen in het bedrag aan 
goodwill dat de doorstarter, Taxi Korthout, betaalt.

21-09-2018 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afw ikkelen transactie 21-09-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

goodwill € 35.000,00

totaal € 35.000,00 € 0,00

In het kader van de doorstart zijn alle activa, inclusief de goodwill, verkocht 
aan Taxi Korthout.

21-09-2018 
 1

Afw ikkelen transactie. 21-09-2018 
 1

De curator is doende met de bank tot afw ikkeling te komen. 11-02-2019 
 2

Onder voorbehoud is er een akkoord bereikt. De curator zal de komende 
verslagperiode dit akkoord aan de rechter-commissaris voorleggen en na 
verkregen toestemming tot uitvoering van het akkoord overgaan.

28-05-2019 
 3

Afw ikkeling akkoord. 10-10-2019 
 4

De curator is in overleg met de doorstarter omtrent de afw ikkeling van de 
doorstart. 

09-03-2021
 7



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

geschatte omvang
prefaillissementsdebiteuren

€ 146.000,00 € 91.721,68

geschatte omvang boedeldebiteuren € 36.000,00 € 67.855,22

totaal € 182.000,00 € 159.576,90 € 0,00

De omvang van de boedeldebiteuren loopt nog op in verband met de 
voortzetting van de onderneming tot en met 19 augustus 2018.

De pandhoudende Rabobank De Langstraat heeft verzocht de 
prefaillissementsdebiteuren voorlopig nog niet aan te schrijven.

21-09-2018 
 1

De incasso van de boedeldebiteuren loopt goed. 11-02-2019 
 2

Administratieve werkzaamheden terzake de prefaillissementsdebiteuren. 
Incasso van boedeldebiteuren.

21-09-2018 
 1

Nog actueel 10-10-2019 
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 169.268,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De vordering van Rabobank de Langstraat bedraagt € 169.268,00 +PM uit 
hoofde van een drietal verstrekte geldleningen, te weten: 
Een geldlening d.d. 23 juni 2011 pro resto € 113.280,00
Een geldlening d.d. 27 november 2013 pro resto € 15.151,00
Een geldlening d.d. 7 juli 2017 pro resto € 40.837,00
Daarnaast beschikt curanda over een krediet in rekening-courant van € 
200.000,00 waarvan op faillissementsdatum geen gebruik wordt gemaakt; er 
was sprake van een creditsaldo.

21-09-2018 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Door curanda werden een negental voertuigen financial geleased van 
Rabobank Financial Services ten aanzien waarvan de totale verplichting op 
faillissementsdatum bedroeg € 104.860,11 +PM.

21-09-2018 
 1

1. Rabobank de Langstraat: verpanding van alle huidige en toekomstige 
inventaris, transportmiddelen en debiteuren. 

Zekerheden door derden verstrekt: 
- eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,00 op het registergoed aan 
de Luxemburgstraat 13 door Beheermaatschappij A.T. van den Hout B.V.
- verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris, transportmiddelen en 
debiteuren door Beheermaatschappij A.T. van den Hout B.V. en VDH Cars B.V.
- verpanding van de vordering op VDH Cars B.V. uit hoofde van verhuur van het 
registergoed aan de Luxemburgstraat 134 te Kaatsheuvel
- verpanding van de vordering op curanda uit hoofde van verhuur van het 
registergoed Luxemburgstraat 134 te Kaatsheuvel
- borgstelling van € 100.000,00 door de heer A.T. van den Hout
- wederzijdse, niet stille zekerhedenregeling Rabobank Financial Services en 
Rabobank de Langstraat door Beheermaatschappij A.T. van den Hout B.V., VDH 
Cars B.V. en curanda

2. Rabobank Financial Services: verpanding van de leaseauto's

De vorderingen van Rabobank de Langstraat en Rabobank Financial Services 
zullen uit de verkregen zekerheden kunnen worden voldaan.

21-09-2018 
 1

Ja, boedelbijdrage van € 20.000,00 (te vermeerderen met BTW) met betrekking 
tot de verkochte 18 voertuigen.

21-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-09-2018 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

€ 20.000,00

Toelichting 
zie 5.4

21-09-2018 
 1

De verkoop van de 18 verpande voertuigen geschiedt aan Taxi Korthout in het 
kader van de doorstart.

21-09-2018 
 1

De koopsom van de voertuigen is aan de bank overgemaakt. 11-02-2019 
 2

De curator is in overleg met de bank en overige stakeholders terzake de 
afw ikkeling van de bancaire zekerheden.

10-10-2019 
 4

Overleg loopt nog. 09-03-2021
 7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Teneinde een doorstart mogelijk te maken, is de onderneming vanaf 
faillissementsdatum voortgezet en dat zal voortduren tot en met 19 augustus 
aanstaande. Daarvoor is door de rechter-commissaris toestemming verleend 
op respectievelijk 27 juli 2018 en 14 augustus 2018.

21-09-2018 
 1

Volgt. 21-09-2018 
 1

In de voortzettingsperiode is de onderneming voor zo veel als mogelijk in 
overleg met de directie en het personeel in de lucht gehouden.

21-09-2018 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Ingaande 20 augustus 2018 zal de doorstart met Taxi Korthout worden 
gerealiseerd. In het kader van die doorstart koopt zij van de 
faillissementsboedel de inventariszaken, de voorraden alsook de voertuigen en 
zij betaalt een bedrag voor de goodwill van de onderneming. Zij zal 70 
personeelsleden van de onderneming overnemen. 

Daarnaast neemt Taxi Korthout het volledige voertuigenbestand van VDH Cars 
B.V. over. Die transactie staat buiten de afw ikkeling van het onderhavig 
faillissement, maar heeft daar mee te maken in die zin dat die voertuigen nodig 
zijn om de activiteiten van curanda te kunnen blijven uitvoeren.

21-09-2018 
 1

De curator is in overleg met de doorstarter over enkele praktische zaken naar 
aanleiding van de doorstart.

30-01-2020 
 5

Overleg is nog gaande/actueel. 07-08-2020 
 6

Volgt. 21-09-2018 
 1

Toelichting 
Volgt.

21-09-2018 
 1

€ 91.721,68

Toelichting 
Opbrengst boedeldebiteuren

11-02-2019 
 2

€ 25.000,00

Toelichting 
Terzake de voorraden en de verkoop van de auto's wordt door de bank een 
boedelbijdrage voldaan van respectievelijk € 500,00 en € 20.000,00, beide 
bedragen te vermeerderen met BTW.

21-09-2018 
 1

Nagenoeg afgerond. 21-09-2018 
 1

De curator is in overleg met de doorstarter omtrent de afw ikkeling van de 
doorstart.

09-03-2021
 7



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. Tot op heden heeft de curator geconstateerd dat er sprake is 
van een deugdelijke administratieve organisatie.

21-09-2018 
 1

In onderzoek. 21-09-2018 
 1

Niet van toepassing. Door de accountant werden samenstellingsverklaringen 
afgegeven.

21-09-2018 
 1

In onderzoek. 21-09-2018 
 1

De bestuurder van curanda heeft de onderneming van zijn eenmanszaak 
ingebracht. De curator heeft dit in onderzoek. 

11-02-2019 
 2

Toelichting 
In onderzoek.

21-09-2018 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

21-09-2018 
 1

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken. 21-09-2018 
 1

Actueel. 09-03-2021
 7



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
salaris curator: PM
vordering UWV: nog niet bekend
huurvordering: nog niet bekend

21-09-2018 
 1

€ 217.738,08

Toelichting 
salaris curator: PM, huurvordering: nog niet bekend. vordering UWV: € 
217.738,08

28-05-2019 
 3

€ 269.535,72

Toelichting 
salaris curator: PM, huurvordering: nog niet bekend, vordering UWV: € 
269.033,18

10-10-2019 
 4

€ 115.124,00 21-09-2018 
 1

€ 186.149,00 11-02-2019 
 2

€ 186.149,00 10-10-2019 
 4

Toelichting 
Nog niet bekend

21-09-2018 
 1

€ 129.244,81 28-05-2019 
 3

€ 144.717,19 10-10-2019 
 4

€ 158,22

Toelichting 
Belastingsamenwerking West-Brabant: € 158,22
R. Verbarendse (werknemer): PM
P. van de Wouw (werknemer): PM

21-09-2018 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

29 21-09-2018 
 1

36 11-02-2019 
 2

34 28-05-2019 
 3

€ 244.945,72 21-09-2018 
 1

€ 245.984,20 11-02-2019 
 2

€ 259.695,33 10-10-2019 
 4

Nog onbekend. 21-09-2018 
 1

Inventariseren crediteuren. 21-09-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

Niet van toepassing. 21-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-09-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-09-2018 
 1

Geen werkzaamheden te verrichten. 21-09-2018 
 1

10. Overig

Afw ikkelen voortzetting onderneming en afw ikkelen doorstart, uitvoeren 
rechtmatigheidsonderzoeken, onderzoek boekhouding, onderzoek oorzaken 
faillissement, incasseren (boedel)debiteuren, inventariseren crediteuren.

21-09-2018 
 1

Afw ikkelen voortzetting onderneming en afw ikkelen doorstart, uitvoeren 
rechtmatigheidsonderzoeken, onderzoek boekhouding, onderzoek oorzaken 
faillissement, incasseren (boedel)debiteuren, inventariseren crediteuren, 
afw ikkelen positie bank.

11-02-2019 
 2

Onder voorbehoud is er een akkoord bereikt. De curator zal de komende 
verslagperiode dit akkoord aan de rechter-commissaris voorleggen en na 
verkregen toestemming tot uitvoering van het akkoord overgaan.

28-05-2019 
 3

Afw ikkeling akkoord. Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, 
debiteurenincasso, inventarisatie crediteuren, overleg doorstarter.

10-10-2019 
 4

Actueel. 09-03-2021
 7



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Nog niet bekend 21-09-2018 
 1

8-9-2021 09-03-2021
 7

Afw ikkelen voortzetting onderneming en afw ikkelen doorstart, uitvoeren 
rechtmatigheidsonderzoeken, onderzoek boekhouding, onderzoek oorzaken 
faillissement, incasseren (boedel)debiteuren, inventariseren crediteuren.

21-09-2018 
 1

Afw ikkelen voortzetting onderneming en afw ikkelen doorstart, uitvoeren 
rechtmatigheidsonderzoeken, onderzoek boekhouding, onderzoek oorzaken 
faillissement, incasseren (boedel)debiteuren, inventariseren crediteuren, 
afw ikkelen positie bank.

11-02-2019 
 2

Onder voorbehoud is er een akkoord bereikt. De curator zal de komende 
verslagperiode dit akkoord aan de rechter-commissaris voorleggen en na 
verkregen toestemming tot uitvoering van het akkoord overgaan.

28-05-2019 
 3

Afw ikkeling akkoord. Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, 
debiteurenincasso, inventarisatie crediteuren, overleg doorstarter.

10-10-2019 
 4

Actueel. 09-03-2021
 7

Bijlagen
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