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EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG  

EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 

1. GEBRS. CATSMAN B.V. 

2. CATSMAN LEASING B.V. 

3. CATSMAN AUTOSCHADE B.V. 

4. CATSMAN B.V. 

5. AUTOBEDRIJF CATSMAN UITHOORN B.V. 

6. CATSMAN BEHEER B.V. 

7. GEBR. CATSMAN PENSIOEN B.V. 

8. MIDDEN-NEDERLAND CAR RETAIL (MIDCAR) B.V. 

9. BCR MIJDRECHT B.V. 

10. MEERCAR B.V. 

 

 
 
Gegevens ondernemingen  1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Gebrs. Catsman B.V., statutair gevestigd te Uithoorn, kantoor 

houdende te (1422 AG) Uithoorn aan de Anthony Fokkerweg 20, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 

nummer 33152437. 

   2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Catsman Leasing B.V., statutair gevestigd te Uithoorn, kantoor 

houdende te (1422 AG) Uithoorn aan de Anthony Fokkerweg 20, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 

nummer 33206509. 

   3.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Catsman Autoschade B.V., statutair gevestigd te Uithoorn, 

kantoor houdende te (1422 AG) Uithoorn aan de Anthony 

Fokkerweg 16-20, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Amsterdam onder nummer 33152038. 

   4.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Catsman B.V., statutair gevestigd te Uithoorn, kantoor houdende 

te (1422 AE) Uithoorn aan de Anthony Fokkerweg 1-3, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 

nummer 33180074. 

   5.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Autobedrijf Catsman Uithoorn B.V., statutair gevestigd te 

Uithoorn, kantoor houdende te (1422 AG) Uithoorn aan de 

Anthony Fokkerweg 16-20, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Amsterdam onder nummer 33098112. 

   6.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Catsman Beheer B.V., statutair gevestigd te Uithoorn, kantoor 

houdende te (1422 AG) Uithoorn aan de Anthony Fokkerweg 20, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 

nummer 33262820. 

   7.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Gebr. Catsman Pensioen B.V., statutair gevestigd te Uithoorn, 

kantoor houdende te (1422 AG) Uithoorn aan de Anthony 

Fokkerweg 16-20, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Amsterdam onder nummer 33187410. 
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   8.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Midden-Nederland Car Retail (Midcar) B.V., statutair gevestigd 

te Mijdrecht, kantoor houdende te (1422 AG) Uithoorn aan de 

Anthony Fokkerweg 16-20, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Amsterdam onder nummer 30152509. 

   9.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

BCR Mijdrecht B.V., statutair gevestigd te Mijdrecht, kantoor 

houdende te (1422 AG) Uithoorn aan de Anthony Fokkerweg 

16-20, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 

onder nummer 30152782. 

   10. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Meercar B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoor houdende 

te (1422 AG) Uithoorn aan de Anthony Fokkerweg 16-20, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 

nummer 34141025. 

Faillissementsnummers : 1.   F.13/12/844 – Gebrs. Catsman B.V. 

   2.   F.13/12/845 – Catsman Leasing B.V. 

   3.   F.13/12/846 – Catsman Autoschade B.V. 

   4.   F.13/12/847 – Catsman B.V. 

   5.   F.13/12/848 – Autobedrijf Catsman Uithoorn B.V. 

   6.   F.13/12/849 – Catsman Beheer B.V. 

   7.   F.13/12/850 – Gebr. Catsman Pensioen B.V. 

   8.   F.13/12/872 – Midden-Nederland Car Retail (Midcar) B.V. 

   9.   F.13/12/873 – BCR Mijdrecht B.V. 

   10. F.13/12/875 – Meercar B.V. 

 

Datum uitspraken : 27 november 2012 

Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator  : mr. F. Kemp (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, 

e-mail: kemp@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris : mr. N.A.J. Purcell 

 
Activiteiten onderneming : garagebedrijf voor personen- en bedrijfsauto’s, schadebedrijf, 

autoleasebedrijf, agentschap voor het merk Opel 

 

Omzetgegevens : 2011: EUR 1.277.251 (geconsolideerd) 

      2010: EUR 1.454.283 

Personeel gemiddeld aantal : 13 

 

Datum verslag : 31 januari 2013 

Verslagperiode : 27 november 2012 – 31 januari 2013 

Bestede uren in verslagperiode : 310,9 uren 

Bestede uren totaal : 310,9 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 19.984,55 
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ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in deze faillissementen geschiedt geconsolideerd, vooralsnog geschiedt de materiële 

afwikkeling van de faillissementen niet geconsolideerd. De verslagen zijn ingericht volgens de Recofa 

Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 

 In het jaar voor faillissement bestond de groep uit elf vennootschappen die, volgens opgave van 

bestuurders, elk hun eigen activiteit hebben. De groep is van oorsprong een familiebedrijf 

waarin allerlei automotive activiteiten en diensten werden geleverd aan particuliere en zakelijke 

klanten. 

 

Stichting Administratiekantoor Gebrs. Catsman B.V. is, volgens opgave van het handelsregister, 

sinds 20 april 2004 enig aandeelhouder van Gebrs. Catsman B.V. Deze laatste vennootschap is 

op haar beurt enig aandeelhouder van de groepsvennootschappen. 

 

Het bestuur van Gebrs. Catsman B.V. wordt gevormd door de heren F.M. Catsman en 

J.I. Catsman. In het uittreksel van het handelsregister is, onder verwijzing naar de statuten van 

de vennootschap, opgenomen dat de bestuurders slechts gezamenlijk bevoegd zijn, zodat de 

vennootschap in en buiten rechte slechts vertegenwoordigd kan worden door de twee 

bestuurders tezamen. 

 

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement werden de activiteiten gedreven vanuit 

Uithoorn. De activiteiten bestonden uit de verkoop van auto’s (Catsman B.V.), een garagebedrijf 

(Autobedrijf Catsman Uithoorn B.V.), een schadebedrijf (Catsman Autoschade B.V.) en een 

autoleasebedrijf (Catsman Leasing B.V.).  

 

De activiteiten van MIDCAR B.V., BCR Mijdrecht BV en MeerCar B.V. waren ten tijde van het 

uitspreken van het faillissement reeds (geruime tijd) gestaakt. 

 

Kort voor datum faillissement zijn de aandelen van ASN Autoschade Service Uithoorn B.V., die 

werden gehouden door Catsman Autoschade B.V., overgedragen aan J.I. Catsman Beheer B.V. 
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1.2 Winst en verlies 

 In de geconsolideerde jaarrekening van Gebroeders Catsman B.V. zijn de financiële gegevens 

verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. 

 

In 2011 bedroeg het resultaat na belastingen EUR 368.666 negatief. In 2010 bedroeg dit 

resultaat EUR 217.682 negatief. 

 

1.3 Balanstotaal 

 In de geconsolideerde jaarrekening van Gebroeders Catsman B.V. zijn de financiële gegevens 

verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. In 2011 bedroeg het balanstotaal 

EUR 3.900.066. In 2010 EUR 4.726.288. 

 

1.4 Verzekeringen 

 De diverse gefailleerden hielden verschillenden verzekeringen aan. Bij Focwa 

Verzekeringsdienst werd een zogenaamd Garagepakket afgenomen. Onder dit pakket vallen de 

reguliere bedrijfsverzekeringen. Ondanks herhaald verzoek van de curator is FOCWA niet in 

staat gebleken een actueel overzicht van de verzekeringen op te geven. 

 

Op verzoek van de hypotheekhouder heeft de curator een opstalverzekering ten behoeve van 

de bedrijfspanden afgesloten. 

 

Kort na het uitspreken van het faillissement werd de curator geconfronteerd met de beëindiging 

van de verzekering van een gedeelte van het wagenpark van Catsman Leasing. De berijders 

van de voertuigen zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De curator verzocht de 

berijders zelf voor verzekering zorg te dragen. 

 

1.5 Huur 

De bedrijfspanden zijn in eigendom van gefailleerde. Een gedeelte wordt verhuurd. Met de 

huurder zijn afspraken gemaakt over de beëindiging van de huur. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 

De groep is vanaf 1958 een familiebedrijf, oorspronkelijk begonnen als een autorijschool. De 

eerste decennia, zo ongeveer tot 2000, kende de groep een gestage groei en werden op 

winstgevende wijze allerlei automotive activiteiten ontplooid.  

 

In 2003 werden grote verliezen geleden, waarop in 2005 door Rabobank een nieuwe 

kapitaalinjectie is verschaft, waarbij hypotheek op de panden is gevestigd. In die tijd was de 

groep nog eigendom van vier broers, nadien zijn de eigendomsverhoudingen gewijzigd en 

werden de aandelen gehouden door een van hen (F.M. Catsman) tezamen met een neef 

(J.I. Catsman). 

 

De bedrijfsontwikkelingen verliepen moeizaam en de activiteiten liepen steeds verder terug. Tot 

en met 2008 werden zeer marginale resultaten geboekt. De automotive branche ontwikkelde 

zich in snel tempo en de groep slaagde er niet in zich daarbij op innovatieve wijze aan te sluiten 

en hield al die tijd vast aan het oorspronkelijke ondernemingsmodel, waarbij de resultaten 

steeds verder onder druk kwamen te staan. 

 

Als gevolg van een herwaardering van het onroerend goed werd in 2008 een positief resultaat 

geboekt. 
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In 2009 werd een verlies van circa EUR 600.000 geleden. De bestuurders wijten dit aan de 

toegenomen concurrentie en de kredietcrisis.  

 

 In 2009 heeft onder leiding van Jobs Group een sanering plaatsgevonden, waardoor de 

bedrijfskosten met circa een kwart werden verlaagd. Getracht werd het onroerend goed te 

verkopen, omdat daarmee een aanzienlijke verbetering van de liquiditeitspositie zou kunnen 

worden gegenereerd. Het is echter niet tot een verkoop gekomen. 

 

Door de steeds toenemende verliezen ontstonden er zeer ernstige liquiditeitsproblemen. Dit 

resulteerde onder andere in een aanzienlijke schuldenpositie bij de Belastingdienst en de 

opzegging van het krediet door Rabobank. 

 

 In de geconsolideerde jaarrekening 2011 (opgesteld 17 juli 2012) uit Accountancy aan de 

Amstel B.V. haar twijfels over de continuïteitsveronderstelling van de groep. 

 

 Op aandringen van de Belastingdienst is vervolgens eigen aangifte tot faillissement gedaan. 

 

 De curator heeft de oorzaak en achtergronden van de faillissementen in nader onderzoek. 

 

 

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

Al het personeel was in dienst van Catsman B.V. De overige vennootschappen kenden, volgens 

opgave van de bestuurders, geen personeel. Ten tijde van het faillissement waren 13 

werknemers, waaronder vier monteurs, in dienst. Het overige personeel had administratieve, 

commerciële of ondersteunende taken. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 13. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

 30 november 2012. 

 

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 

 Een bedrijfspand, bestaande uit twee aan elkaar gebouwde bedrijfshallen met ondergrond, erf 

en verdere aan- en toebehoren aan de Anthony Fokkerweg 1 te Uithoorn, kadastraal bekend  

als Uithoorn, sectie B, nummer 9723 (voorheen: 5061). 

 

 Een perceel grond, gelegen te Uithoorn gelegen aan de Anthony Fokkerweg nabij nummer 1, 

kadastraal bekend als Uithoorn, sectie B, nummer 8531. 

 

Een bedrijventerrein met garage, erf, kantoor, magazijn, noodwoning en verdere aan- en 

toebehoren, aan de Anthony Fokkerweg 16-20 te Uithoorn, kadastraal bekend als Uithoorn, 

sectie B, nummer 3906. 
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3.2 Verkoopopbrengst 

 Nog niet van toepassing. 

 

3.3 Hoogte hypotheek 

Rabobank heeft een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van EUR 1.400.000, 

gevestigd op 6 januari 2006, op voornoemd bedrijfspand, perceel grond en bedrijventerrein. 

 

Aegon Administratie B.V. heeft een tweede recht van hypotheek tot een bedrag van 

EUR 140.000 op het bedrijventerrein, aldus de kadastrale gegevens. De curator onderzoekt 

deze positie. 

 

3.4 Boedelbijdrage 

 Nog niet overeengekomen. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving 

 Kantoorinventaris, showroominventaris, werkplaatsinventaris, waaronder hefbruggen en 

gereedschappen. 

 

3.6  Verkoopopbrengst 

 Nog niet van toepassing. 

 

3.7  Boedelbijdrage 

 Conform separatistenregeling. 

 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus 

 De fiscus berichtte de curator dat zij circa EUR 1 miljoen btw te vorderen heeft van de fiscale 

eenheid OB Catsman B.V. Een nadere specificatie van dit bedrag volgt nog. In ieder geval heeft 

te gelden dat de fiscus uit hoofde van omzetbelasting over de periode 2010-2012 circa 

EUR 530.000 heeft te vorderen. De curator behartigt de belangen van de fiscus ex art. 57 

lid 3 Fw. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9  Beschrijving 

Ten behoeve van het garagebedrijf werden auto-onderdelen in voorraad aangehouden. De 

leverancier maakt aanspraak op haar recht van eigendomsvoorbehoud. Dat het voorbehoud 

rechtsgeldig is overeengekomen, heeft de leverancier niet kunnen aantonen. De curator zal de 

voorraad auto-onderdelen openbaar verkopen met inachtneming van de positie van de 

(gepretendeerde) pandhouders. 

 

3.10 Verkoopopbrengst 

 Nog niet van toepassing. 

 

3.11 Boedelbijdrage 

 20 % 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving 

 In onderzoek. Op naam van Catsman B.V. en Catsman Leasing B.V. stonden verschillende 

auto’s geregistreerd, maar het is niet eenvoudig tot een juiste analyse van civielrechtelijke 

verhoudingen te komen. 
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3.13 Verkoopopbrengst 

 Nog niet van toepassing. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

 De curator heeft de debiteurenportefeuille onderzocht en geconcludeerd dat meer dan 70% van 

de vorderingen ten tijde van het faillissement ouder waren dan 90 dagen. De 

debiteurenadministratie kent ernstige onregelmatigheden die de inning bemoeilijken. Voorts 

volgt uit de administratie van Catsman Leasing B.V. dat over de periode 2004 – 2011 voor meer 

dan EUR 350.000 aan dubieuze debiteuren is afgeboekt. De debiteurenpositie van Catsman 

Autoschade B.V. is opgebouwd uit vorderingen uit 2011. 

 

 Catsman B.V.  : EUR   70.000 

 Catsman Leasing B.V.  : EUR 253.000 

 Catsman Autoschade B.V. : EUR   32.000 

 

4.2 Opbrengst 

Zie het tussentijds financieel verslag. 

 

4.3 Boedelbijdrage 

 30 % 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

 Rabobank Regio Schiphol U.A. heeft van gefailleerden op datum faillissement een bedrag van 

EUR 1.394.673,61 te vorderen. 

 

 ING Bank N.V. heeft van Catsman Leasing B.V. per datum faillissement EUR 31.088,63 te 

vorderen. 

 

Ribank N.V. heeft van Catsman B.V. en Gebrs Catsman B.V. een bedrag van EUR 169.658,31 

te vorderen. 

 

5.2 Leasecontracten 

 Via verschillende partijen huurde Catsman Leasing B.V., zowel op basis van operational als 

financial lease, personen- en bedrijfswagens in. Uit de (beperkte) administratie van gefailleerde 

en opgave van de verschillende leasemaatschappijen heeft de curator kunnen reconstrueren 

dat de volgende partijen auto’s aan Catsman Leasing B.V. ter beschikking stelden. 

 

 Santander: 9 voertuigen op basis van financial lease. 

 Van der Bijl Car Experience B.V: 20 voertuigen op basis van financial lease. 

 CarWise Group: 4 voertuigen op basis van operational lease. 

 Transned Finance B.V: 4 voertuigen op basis van financial lease. 

 Ribank N.V: 2 voertuigen op basis van financial lease. 

 Achilles Autolease B.V: 3 voertuigen op basis van operational lease. 

 Daimler Financial Services Nederland B.V: 1 voertuig op basis van operational lease. 
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 De leaseadministratie is niet juist bijgehouden. Dit bemoeilijkt de afwikkeling van het 

faillissement. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

 Rabobank heeft als zekerheid een eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand, grond 

en bedrijventerrein. Zie ook onder 3.1 van dit verslag. 

Aegon Administratie B.V. heeft een tweede recht van hypotheek tot een bedrag van 

EUR 140.000 op het bedrijventerrein, zo volgt uit de kadastrale gegevens. 

 

Rabobank pretendeert voorts, uit hoofde van een akte geregistreerd op 7 februari 2006, een 

pandrecht op de vorderingen op derden, rechten uit verzekeringsovereenkomsten en voorraden 

(exclusief voertuigen) van Catsman B.V., Autobedrijf Catsman Uithoorn B.V. en BCR Mijdrecht 

B.V. 

 

Catsman B.V., Autobedrijf Catsman Uithoorn B.V., Gebrs. Catsman B.V., Catsman Beheer B.V., 

Catsman Leasing B.V., Catsman Autoschade B.V. en BCR Mijdrecht B.V. hebben zich 

hoofdelijk verbonden voor het krediet verstrekt door Rabobank. Voorts hebben de twee 

bestuurders van Gebrs. Catsman B.V. een bankborgtocht aan Rabobank verstrekt. 

 

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Autobedrijf Catsman Uithoorn B.V. 

heeft Rabobank jegens een crediteur een bankgarantie gesteld van EUR 25.000. 

 

ING Bank N.V. pretendeert, uit hoofde van een akte geregistreerd op 9 april 2008, een 

pandrecht op de bedrijfsactiva, zijnde de bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden 

van Catsman Leasing B.V. 

 

De Belastingdienst pretendeert een stil pandrecht op de auto’s in eigendom van Catsman 

Leasing B.V. De curator heeft het gepretendeerde pandrecht op grond van art 2:130 BW 

vernietigd. 

 

Ribank N.V. pretendeert een pandrecht op alle door haar gefinancierde auto’s in eigendom van 

Catsman B.V. 

 

Santander Consumer Finance Benelux B.V. houdt ter zekerheid van nakoming van de 

verplichtingen van Catsman Leasing B.V. een bedrag van EUR 53.400 in depot. 

 

5.4 Separatistenpositie 

 Zowel ING Bank N.V. als de Rabobank hebben ingestemd met een onderhandse verkoop ten 

behoeve van hen als pandhouder door de boedel. 

 

5.5 Boedelbijdragen 

Met de verschillende zekerheidsgerechtigden zijn afspraken gemaakt omtrent boedelbijdragen. 

Verwezen wordt naar 3.11 en 4.3 van dit verslag. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 Diverse crediteuren maken aanspraak op eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt de 

aanspraken. 

 

5.7 Reclamerechten 

 De curator is niet bekend met crediteuren die zich beroepen op het recht van reclame. 
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5.8 Retentierechten 

 De curator is niet bekend met crediteuren die zich beroepen op een retentierecht. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

 Ten behoeve van een mogelijke doorstart is de onderneming tijdelijk voortgezet. Het is echter 

niet tot een doorstart gekomen. 

 

6.2 Financiële verslaglegging 

 Verwezen wordt naar het tussentijds financieel verslag. 

 

Doorstart 

De curator heeft met verschillende partijen gesproken over een (beperkte) doorstart van de 

onderneming. Een (voormalig) bestuurder en een medewerker van de onderneming brachten 

een bod uit op een gedeelte van de onderneming. Nu dit bod de getaxeerde liquidatiewaarde 

van een (gedeelte) van de inventaris niet oversteeg, heeft de curator -na onderhandeling met de 

bieders- het bod afgewezen. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

De curator heeft ernstige twijfels of de (debiteuren)administratie van Catsman Leasing B.V. op 

juiste wijze is gevoerd en adequaat inzage geeft in de rechten en verplichtingen van failliet. Voor 

het overige heeft de curator een en ander in onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

 De jaarrekening over 2011 is (tijdig) op 28 september 2012 gedeponeerd. De jaarrekening over 

2010 is niet tijdig, te weten 11 september 2012, gedeponeerd. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Niet van toepassing. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

Uit de diverse statuten van de vennootschappen volgt dat de aandelen zouden zijn volgestort in 

contanten. Gezien de oprichtingsdata van de verschillende vennootschappen (veelal medio 

jaren tachtig) zou een vordering uit hoofde van volstorting verjaard zijn. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

De curator onderzoekt de uitvaart -kort voor datum faillissement- van de besloten vennootschap 

ASN Autoschade Uithoorn B.V. 
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8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator & kosten   :       PM 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 Catsman Leasing B.V.  : EUR 261,00. 

 Catsman Autoschade B.V.  : EUR 96.259,00. 

 Catsman B.V.  : EUR 918.835,00. 

 Catsman Beheer B.V.  : EUR 16.591,00. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 UWV heeft nog geen vorderingen ingediend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 Vooralsnog geen. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 Gebrs. Catsman B.V.  : 1 concurrente crediteur heeft haar vordering ingediend. 

 Catsman Leasing B.V.  : 6 concurrente crediteuren hebben hun vordering ingediend. 

 Catsman Autoschade B.V.  : 2 concurrente crediteuren hebben hun vordering ingediend. 

 Catsman B.V.  : 17 concurrente crediteuren hebben hun vordering ingediend. 

 Autobedrijf Catsman Uithoorn  : 9 concurrente crediteuren hebben hun vordering ingediend. 

 Catsman Beheer B.V.  : 1 concurrente crediteur heeft haar vordering ingediend. 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 Gebrs. Catsman B.V.  : EUR 3.845,45 voorlopig erkend. 

 Catsman Leasing B.V.  : EUR 38.999,63 voorlopig erkend. 

 Catsman Autoschade B.V.  : EUR 1.618,81 voorlopig erkend. 

 Catsman B.V. : EUR 26.672,86 voorlopig erkend. 

 Autobedrijf Catsman Uithoorn  : EUR 10.331,81 voorlopig erkend. 

 Catsman Beheer B.V.  : EUR 6,00 voorlopig erkend. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Omtrent de wijze van afwikkeling kan bij de huidige stand van het faillissement nog geen 

uitsluitsel worden gegeven. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

Voor het innen van de debiteurenvorderingen werd gebruik gemaakt van een deurwaarder. Ten 

tijde van het uitspreken van het faillissement waren geen procedures aanhangig behoudens één 

incassoprocedure waarvan vóór datum reeds vonnis was gewezen. Wederpartij verkeerde toen 

al in staat van faillissement. 
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10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Over de termijn van afwikkeling is nog geen uitsluitsel te geven. 

 

10.2 Plan van aanpak 

 Vereffening activa, inventariseren crediteuren, onderzoek rechtmatigheden. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 

31 januari 2013. 

 

 

 

F. Kemp 

curator 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n) 

- Tussentijds financieel verslag alsmede kopie van digitale bankafschriften 

- Crediteurenlijsten 

 


