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EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 

IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP 
 
 
 

Curatoren : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen, Postbus 85005, 
3508 AA Utrecht, telefoon: 030-2595959, fax: 030-
2595500, e-mail: cdejong@vbk.nl) en  

   mr. F. Kemp (Fort Advocaten, Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, 
e-mail: kemp@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. H.M. Patijn, Rechtbank Amsterdam 
Datum verslag : 25 september 2009 
Verslagperiode : 20 maart 2009 – 25 september 2009  
Bestede uren : 8.286,5 uren 
 
 
Saldo faillissementsrekening : € 8.786.509,81 
 

 

 
 

 
De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling. Vanwege de omvang en de bijzondere omstandigheden van de 
faillissementen wordt – in overleg met de rechter-commissaris – op voorkomende punten 
afgeweken van de normale verslaglegging.  
 
Dit verslag is openbaar en wordt geplaatst op de websites www.vbk.nl en 
www.fortadvocaten.nl. Authentiek zijn echter alleen verslagen die zijn geprint op papier met 
daarop de logo’s van Van Benthem & Keulen en Fort Advocaten en voorzien van 
handtekeningen van beide curatoren. 
 
Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur zoals het standaard verslag model 
voor ogen heeft, geschiedt de verslaglegging van de faillissementen geconsolideerd. De 
curatoren streven er echter naar, om de afwikkeling van de faillissementen niet 
geconsolideerd, maar per vennootschap te laten plaatsvinden. Een dergelijke afwikkeling is 
gecompliceerd, omdat sprake was van fiscale eenheden voor zowel de BTW als VpB, van 
geconsolideerde financiële verslaglegging en van een groepskrediet met hoofdelijke 
aansprakelijkheid van iedere vennootschap.  
 
De Kroymans faillissementen hebben veel maatschappelijke en publicitaire aandacht gehad. 
In het kader van hun publieke verantwoording trachten de curatoren om in dit verslag tot een 
voldoende mate van transparantie te komen. Bij het opstellen van dit verslag hebben de 
curatoren deels vertrouwd op gesprekken met bestuursleden en andere betrokkenen, 
alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De curatoren hebben niet alle 
informatie kunnen verifiëren en staan er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag vervatte 
informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 
oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 
 
Omdat sprake is van een groot aantal faillissementen waarbij aanmerkelijke financiële en 
maatschappelijke belangen zijn betrokken, zijn door de rechtbank twee curatoren 



                             

 2 

aangesteld. De curatoren hebben een team samengesteld dat assistentie heeft verleend, 
met name in de hectische aanvangsfase was dat een absolute noodzaak. Dit team bestaat 
uit de volgende advocaten: 
 
A. Van der Schee, T. Steffens, J.P. de Boer, S.I.P. Schouten, A.M. de Gooijer, allen 
gespecialiseerd in het insolventierecht, 
 
S.W.H. Arends, specialist vennootschapsrecht, 
 
E.J.C. van der Ploeg, C.M. van der Veer, R.A. Couperus, R.L. Hoffman, R.L.G. Kraaijvanger, 
W. van Kesteren, M.J. Tops, R.H.J. van Houts, S. A. Lang, F.J. Petter, V.P. Melens.
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1A. LIJST VAN FAILLIET VERKLAARDE VENNOOTSCHAPPEN 
 
Deze lijst bevat een opgave van alle Nederlandse groepsmaatschappijen die in staat van 
faillissement zijn verklaard. In alle faillissementen, ook als die in andere arrondissementen 
zijn uitgesproken, is een rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam benoemd. De 
gebruikte faillissementsnummers zijn steeds de Amsterdamse nummers. De volgorde is 
thematisch en sluit zoveel mogelijk aan bij bijlage 2, een organogram van de groep. 
 

Onderneming Fail. Nr.  
Sur. 
Datum Fail. Datum Personeel 

KROYMANS CORPORATION B.V. 09/221 F   20-03-09 31-03-09 0 

Marathon 3      

1213 PB  Hilversum      

KvK: 32048737         

KROYMANS IMPORT EUROPE B.V. 09/223 F 20-03-09 31-03-09 51 

Corridor 25      

3621 ZA Breukelen      

KvK: 32093856      

KROYMANS NEDERLAND B.V. 09/358 F   06-05-2009 0 

Marathon 3      

1213 PB Hilversum      

KvK : 32000237      

KROYMANS CAR IMPORT B.V. 09/220 F 20-03-09 31-03-09 0 

Marathon 3      

1213 PB  Hilversum      

KvK: 32114622      

KIA NEDERLAND B.V. 09/267 F   05-04-2009 75 

Marconiweg 2      

4131 PD Vianen      

KvK : 23072057      

B.V. AUTO IMPORT MAATSCHAPPIJ A.I.M. 09/353 F   28-04-09 33 

Ir. D.S. Tuijnmanweg 1      

4131 PN te Vianen      

KvK: 23032615         

KROYMANS JAGUAR IMPORT NEDERLAND B.V. 09/354 F   28-04-09 0 

Soestdijkerstraatweg 66a      

1213 XE Hilversum      

KvK: 30073504         

JAGUAR NEDERLAND B.V. 09/355 F   29-04-09 0 

Soestdijkerstraatweg 66a      

1213 XE Hilversum      

KvK: 30114118         

JAGUAR NEDERLAND C.V. 09/349 F   29-04-09 18 

Soestdijkerstraatweg 66a      

1213 XE Hilversum      

KvK: 30114354         

SSANGYONG HOLDING B.V. 09/291 F   17-04-2009 0 

Marathon 3      

1213 PB  Hilversum      

Kvk : 32046696      

SSANGYONG NEDERLAND B.V. 09/351 F   28-04-2009 1 

Marathon 3      

1213 PB  Hilversum      

KvK : 30125832      
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DIRECTAUTO B.V. 09/292 F   17-04-2009 0 

Corsicaweg 10      

1044 AB Amsterdam      

KvK : 32126624      

ALFA ROMEO NEDERLAND B.V. 09/301 F   21-04-2009 33 

Klokkenbergweg 15      

1101 AK Amsterdam Zuidoost      

KvK : 32106406      

KROYMANS RETAIL GROUP B.V. 09/222 F 20-03-09 31-03-09 14 

Hoge Naarderweg 3      

1217 PB Hilversum      

KvK : 32079795         

AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS TILBURG B.V. 09/297 F   14-04-2009 41 

Kraaienvenstraat 22      

5048 AB Tilburg      

KvK : 18037703      

KROYMANS HILVERSUM B.V. 09/280 F 07-04-09 16-04-09 20 

Soestdijkerstraatweg 64      

1213 XE Hilversum      

KvK: 32026898         

AUTOCENTER W VAN ZIJLL B.V. 09/326 F   17-04-2009 38 

Veldhoven 7      

6826 TS Arnhem      

KvK : 090242725      

KROYMANS ASTON MARTIN B.V. 09/322 F   23-04-09 5 

Soestdijkerstraatweg 66-66a      

1213 XE Hilversum      

KvK: 32079889         

VRIENS AUTOCENTER B.V.  09/299 F   14-04-2009 59 

Biesdonkerweg 31      

4826 KS Breda      

KvK : 20032839      

KROYMANS BREUKELEN B.V. 09/243 F   01-04-09 10 

De Corridor 25      

3621 ZA Breukelen      

KvK: 11060081         

KROYMANS NIJMEGEN B.V. 09/300 F   20-04-2009 16 

Aamsestraat 86      

6662 NK Elst      

KvK : 32092203      

PERFEKTA AUTOSCHADE ROERMOND B.V. 09/288 F   15-04-2009 0 

Burghoffweg 9      

6042 EX Roermond      

KvK: 13039469      
NEDAM AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ WEERT 
B.V. 09/290 F   15-04-2009 26 

Kelvinstraat 8      

6003 DH Weert      

KvK : 13012732      

PERFEKTA AUTOSCHADE BREDA B.V. 09/298 F   14-04-2009 27 

Konijnenberg 101      

4825 BC Breda      
KvK : 20084594 
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AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS OIRSCHOT 
B.V. 09/293 F   14-04-2009 26 

Besteweg 47      

5688 NP Oirschot      

KvK : 17043754      

PERFECTA AUTOSCHADE OIRSCHOT B.V. 09/295 F   14-04-2009 14 

Besteweg 47      

5688 NP Oirschot      

KvK :17041464      

AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS BOXTEL B.V. 09/294 F   14-04-2009 10 

Industrieweg 3      

5281 RW Boxtel      

KvK : 1604639      
NEDAM AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ 
ROERMOND B.V. 09/289 F   15-04-2009 80 

Oranjelaan 802      

6043 GL Roermond      

KvK : 13003977      

KROYMANS SAAB DEALERS B.V. 09/324 F   15-04-09 1 

Klokkenbergweg 15      

1100 DN Amsterdam      

KvK: 32080615         

KROYMANS ROTTERDAM-NOORD B.V. 09/356 F   29-04-09 21 

Vlambloem 52      

3068 JE Rotterdam      

KvK: 24380282         

KROYMANS AMSTERDAM ZUIDOOST B.V. 09/281 F   16-04-09 48 

Klokkenbergweg 15      

1100 DN te Amsterdam      

33132074         

KROYMANS HAARLEM B.V. 09/346 F   28-04-2009 0 

Hoge Naarderweg 3      

1217 AB Hilversum      

KvK : 32046686         

KROYMANS UTRECHT B.V. 09/352 F   28-04-09 18 

Ringwade 4      

3439 LM Nieuwegein      

KvK: 30130709         

KROYMANS ALKMAAR B.V.  09/347 F   28-04-09 0 

Hoge Naarderweg 3     

1217 AB Hilversum     

KvK: 35027157         

KROYMANS IMPORT BENELUX B.V. 09/242 F   01-04-09 6 

De Corridor 25     

3621 ZA Breukelen     

KvK: 11056317         

KIA CENTER UTRECHT B.V. 09/331 F    27-04-2009 13 

Meijewetering 39     

3543 AA Utrecht     

KvK : 30206754      
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KIA CENTER AMSTERDAM 09/332 F  27-04-2009 22 

Berchvliet 20      

1046 CA Amsterdam      

KvK : 30186619         
VAN DER MEULEN ANSEMS 
AUTOMOBIELBEDRIJVEN B.V.  09/245 F  01-04-09 49 

Hugo van der Goeslaan 49      

5642 TX Eindhoven      

Kvk : 17043932      

KROYMANS DEALERS B.V. 09/376 F   22-04-09 29 

Soestdijkerstraatweg 66-66a      

1213 XE Hilversum      

KvK: 30165593         

KROYMANS CAR RENTAL HOLLAND B.V. 09/283 F   16-04-2009 17 

Kruisweg 460      

2132 LA Hoofddorp      

KvK : 32092360      

KROYMANS ROTTERDAM-ZUID B.V. 09/296 F   15-04-09 11 

Aploniastraat 4      

3094 CC Rotterdam      

KvK: 32119319         

KROYMANS AUTO OUTLET B.V. 09/244 F   02-04-09 6 

Klokkenbergweg 50 (A)      

1101 AP Amsterdam      

KvK: 32126176         

INTERNATIONAL PARKING CENTER B.V. 09/380 F   14-05-2009 0 

Marathon 3      

1213 PB Hilversum      

KvK : 34073641      

AUCON INTERNATIONAL B.V. 09/521 F   05-06-2009 0 

Hugo van der Goeslaan 49      

5643 TX Eindhoven      

KvK : 24346396      

NIMOX N.V. 09/329 F   24-04-09 1 

Hoognaarderweg 3      

1217 AB Hilversum      

KvK: 11024626         

JOH. F. SMITS B.V. 09/377 F    11-06-2009 0 

Marathon 3      

1213 PB Hilversum      

KvK : 24065568      

TC BENELUX B.V. 09/456 F   09-06-2009 0 

Marathon 3      

1213 PB Hilversum      

KvK : 18038629      

AUTOCENTRUM W COLLARIS B.V. 09/360 F   08-05-2009 0 

Hoge Naarderweg 3      

1217 AB Hilversum      

KvK : 14019157         

NIMOX INTERFINANCE B.V. 09/361 F   08-05-2009 0 

Hoge Naarderweg 3      

1217 AB Hilversum      

KvK : 11024987      
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KROYMANS PROCUREMENT B.V. 09/ 295 F 14-05-2009 1 

Marathon 3      

1213 PB Hilversum      

KvK : 30187330      

KROYMANS ACQUISITION XII B.V. 09/378 F    14-05-2009 0 

Kruisweg 460      

1437 CH Rozenburg      

KvK : 32123518      

KROYMANS AUTOMOBIEL DIVISIE B.V. 09/348 F   28-04-2009 0 

Marathon 3      

1213 PB Hilversum      

KvK  : 30099426         
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1B INVENTARISATIE - ALGEMENE INLEIDING: 
 - de situatie begin 2008, 
 - overzichten concernstructuur, directie en organisatie, 
 - verschillende reddingsplannen, overleg met banksyndicaat, 
 - oorzaken faillissement, 
 - korte uiteenzetting van de twee uitvaarten, 
 - verhouding tot leasing vennootschappen. 

 

Kroymans Corporation B.V. staat aan het hoofd van een concern bestaande uit tientallen 
vennootschappen, waaronder met name vennootschappen die actief zijn in de 
automobielbranche. Begin 2008 presenteerde Kroymans Corporation B.V. de 
geconsolideerde jaarcijfers over 2007 en werd vermeld dat de financiële positie van de groep 
solide was. Daarbij werd de conclusie getrokken dat het concern (verder ook de Kroymans 
groep) zowel in omvang als visie enorm was gegroeid en dat de onderneming in een nieuwe 
fase verkeerde (bijlage 1, de commerciële jaarrekening 2007).  
 
De jaarrekening over 2007 is opgesteld en door Ernst & Young Accountants voorzien van 
een onvoorwaardelijke goedkeuringsverklaring. De belangrijkste financiële gegevens uit 
deze jaarrekening zijn: 
 
Net Turnover    EUR 2.077,929.000,--. 
Cost of sales    EUR 1.703.104.000,--. 
Gross profit    EUR    374.825.000,--. 
EBITDA    EUR    166.904.000,--. 
   (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) 

EBIT     EUR   42.307.000,--. 
   (Earnings Before Interest, Taxes) 
PBT     EUR   20.558.000.--. 
   (Profit before Tax)  
PAT     EUR      14.532.000,--. 
  (Profit After Tax) 

 
De Kroymans groep zoals die begin 2008 bestond, was gebaseerd op een samenvoeging 
van de Kroymans groep en ARM Stokvis in 2000. De Kroymans groep ontplooide activiteiten 
op het gebied van:  

• import van automobielen (Saab, Jaguar, Kia, SsangYong, Alfa Romeo, Cadillac, 
Corvette, Hummer alsmede Ferrari, Aston Martin en Maserati),  

• import en distributie van onderdelen voor automobielen,  

• retail (dealerbedrijven) in Nederland (Cadillac, Corvette, Hummer, Saab, Opel, 
Chevrolet, Suzuki, Jaguar, Ford, Aston Martin, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Kia en 
SsangYong) 

• retail in België en Duitsland,  

• leasing en financiële dienstverlening.  
 

Zie voor een nadere beschrijving bladzijde 80 e.v. van de jaarrekening, bijlage 1.  
 
Twee ontwikkelingen zijn - achteraf bezien- van groot belang geweest: 

• In 2003 werd een overeenkomst gesloten met General Motors (GM) en werd het 
importeurschap voor de GM merken Cadillac, Corvette en Hummer in Europa 
ingevuld.  

• In 2007 en 2008 heeft de groep getracht haar activiteiten in Duitsland uit te breiden, 
zoals in München, Berlijn en het Ruhrgebied. 
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In de organisatie van de Kroymans groep was de board of directors verantwoordelijk voor het 
dagelijks bestuur. Begin 2008 bestond de board of directors uit Guy Demuynck (CEO), Ton 
van der Steenhoven (CFO), Milco de Vries (COO) en Ivo Manders (Corporate Affairs). 
Daarnaast bestond een executive committee met vertegenwoordigers uit de belangrijkste 
divisies, deze executive committee werd vervangen door een Supervisory Board (Raad van 
Commissarissen). De heren R. W. A. de Becker en A.W.M. Ebben traden op 11 februari 
2009 als commissaris in dienst. Op 3 november 2008 trad bovendien de heer R.D. Laxy als 
commissaris in dienst. Uit het handelsregister blijkt van de volgende aandeelhouders: 

• 15.142 gewone aandelen á EUR 454,-  Stichting Administratiekantoor Citadel Holding 

• 1 preferent aandeel á EUR 454,-  de heer F.J. Kroymans. 
 
In de vier divisies waren in totaal ongeveer 4.000 mensen werkzaam.  
 
Van belang is, dat de Kroymans groep begin 2008 een andere samenstelling kende dan de 
groep waarvan nu de faillissementen zijn uitgesproken. In de laatste maanden voorafgaande 
aan de faillissementen is sprake geweest van een aantal transacties, waarbij ondernemingen 
zijn overgedragen, zeggenschapsverhoudingen zijn gewijzigd en ingrijpende wijzigingen 
hebben plaatsgevonden in de kredietverhoudingen met de betrokken banken. Ter 
verduidelijking is als bijlage 2 aangehecht een organogram van de groep zoals die begin 
2008 bestond. Over de wijzigingen in de groep wordt hier een korte toelichting verschaft, 
later wordt daar nader op ingegaan. 
 
Op 23 januari 2009 heeft de zogeheten eerste uitvaart plaatsgevonden door een overdracht 
van – kort gezegd – Stertil B.V., Lasaulec B.V. en Sator B.V. (alles met 
dochtervennootschappen) aan Citadel Enterprises B.V (verder Citadel), waarvan het bestuur 
wordt gevoerd door de heren F.J. Kroymans en H.R.G. Polman. De Stichting 
Administratiekantoor Citadel Enterprises is enig aandeelhouder, bestuurders van de stichting 
zijn de heren F.J. Kroymans, H.R.G. Polman en A.W.M. Ebben. 
Citadel behoort niet tot de Kroymans groep en was geen partij bij het kredietarrangement. 
 
Als bijlage 3 is aangehecht een organogram van de Citadel groep, zoals die na de eerste 
uitvaart bestond.  
 
Vervolgens heeft op 20 februari 2009 een tweede uitvaart plaatsgevonden. De aandelen die 
Kroymans Nederland B.V. hield in Kroymans Lease Holding B.V. werden tegen uitgifte van 
certificaten overgedragen aan een speciaal daartoe opgerichte stichting geheten Stichting 
Administratiekantoor Kroymans Lease Holding. Bijlage 4 is een organogram van de 
Kroymans groep zoals die nadien bestond, ook op het moment van de eerste surseances 
van 20 maart 2009. Op het organogram is te zien dat de Stichting Administratiekantoor 
Kroymans Lease Holding is geplaatst tussen Kroymans Nederland B.V. en Kroymans Lease 
Holding B.V. 
 
Hoewel in de toelichting bij de jaarrekening van 2007 stond vermeld dat de financiële positie 
solide was, werd gedurende het eerste kwartaal 2008 door het management vastgesteld dat 
er sprake was van een toenemende druk op de resultaten.  
 
Het was gebruik dat eenmaal per jaar strategisch overleg plaatsvond tussen toezichthouders 
en bestuurders. In 2008 vond dat in juni plaats in Mallorca. Tijdens die vergadering werd 
besloten tot een herstructureringsplan, waarvan de hoofdlijnen inhielden: 

• geen verdere investeringen meer in activiteiten die structureel verlieslatend zijn, 
waaronder alle retailactiviteiten, car rental en KIE, 

• desinvesteringen van National Car Rental in Nederland en België, 

• desinvestering Lasaulec, verkoop aan Citadel, 

• desinvesteringen van alle retailbedrijven in België, 
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• desinvesteringen van alle non core retailbedrijven in Nederland, 

• terugbrengen van de activiteiten in Duitsland, 

• stoppen met SsangYong,  

• geleidelijke overdracht van KIE naar General Motors. 
 
Het was destijds de verwachting van het bestuur dat deze plannen goed te financieren 
zouden zijn, omdat immers de kredietcrisis op dat moment nog niet in volle omvang 
aanwezig was. Tevens werd verwacht dat deze ingrepen voldoende zouden zijn om de 
winstgevendheid en daarmee de continuïteit van de groep veilig te stellen.  
 
Eind juni 2008 zijn deze plannen door de directie aan het betrokken banksyndicaat gemeld 
en werd een en ander verder uitgewerkt. De directie heeft aan de curatoren verklaard dat het 
eerste halfjaar 2008 nog met een winst voor belastingen van EUR 10 miljoen werd 
afgesloten, dat sprake was van een positieve cashflow en dat aan alle ratio’s die krachtens 
de kredietovereenkomst in acht moesten worden genomen, werd voldaan. 
 
In de tweede helft van het jaar 2008 was sprake van zeer tegenvallende resultaten. Uit 
gegevens van het Rai Documentatie Centrum is de curatoren gebleken dat in november 
2008 in Nederland 21,6% minder auto’s werden verkocht dan in dezelfde maand van 2007. 
Vooral Cadillac en Hummer werden zwaar getroffen. De directie wijt dat grotendeels aan de 
negatieve beeldvorming die omtrent General Motors was ontstaan. Zo was bekend 
geworden dat General Motors voornemens was om alle Hummer activiteiten te staken en 
kwam General Motors regelmatig op negatieve wijze in het nieuws. Deze omstandigheden 
bemoeilijkten de verkopen van automobielen afkomstig van General Motors. De directie is 
bovendien van mening dat General Motors bepaalde afspraken met betrekking tot 
ondersteuning, ook in financiële zin, niet nakwam.  
De curatoren voegen daaraan toe dat ook de gevolgen van fiscale wetswijzigingen (bijtelling 
en CO2 emissies), stijgende benzineprijzen, een verschuivend maatschappelijk besef en een 
dalend consumentenvertrouwen van belang zullen zijn geweest. Uit branche analyses blijkt 
dat het inzakken van de verkopen mede is veroorzaakt doordat mensen meer gingen sparen 
en kleinere auto’s kochten.  
 
Ook werd in het derde kwartaal geconstateerd dat de Duitse bedrijven veel meer verlies 
maakten dan was verwacht. Aan het einde van het derde kwartaal, in september 2008, zag 
de directie aankomen dat, met name bij de Trading Vennootschappen, de in acht te nemen 
kredietratio’s niet werden gehaald. Daarover is eind september 2008 het banksyndicaat 
geïnformeerd.  
 
Medio oktober 2008 is bovendien aan de Belastingdienst meegedeeld, dat de over 
september verschuldigde afdracht (waaronder BTW, Loonheffingen en BPM) niet kon 
worden voldaan. Het zou daarbij om ongeveer EUR 15 mljn gaan. De Belastingdienst heeft 
er op gewezen dat de BPM afdracht is gekoppeld aan een vergunningstelsel en dat het 
intrekken van de verleende BPM vergunning verstrekkende gevolgen zou hebben voor de 
groep. 
 
Door het bestuur van de Kroymans groep is op 19 en 22 september 2008 aan het 
banksyndicaat een reddingsplan voor de Trading Vennootschappen gepresenteerd. Daarin 
werd een jaaromzet 2008 geprognosticeerd van EUR 1,693 mljrd, een Gross Profit van EUR 
292 mljn, een Ebit van EUR 17 mljn negatief en een PBT van EUR 40 mljn negatief. 
 
De banken hebben kennis genomen van de plannen en wensten dat Alvarez & Marsal, een 
onafhankelijk adviesbureau, de haalbaarheid van de plannen zou onderzoeken. De banken 
waren met name geïnteresseerd in de vraag wat er met de zogeheten borrowing base (het 
bevoorschottingsmechanisme uit de kredietovereenkomst) zou gebeuren. Het rapport van 
Alvarez & Marsal was begin december klaar en bevatte de conclusie dat bij een uitvoering 
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van de plannen, in week 9 van 2009 sprake zou zijn van een overschrijding van de borrowing 
base met EUR 69 miljoen: ongedekte financiering derhalve. 
 
Daarbij is van belang, dat de situatie snel was verslechterd en zorgwekkende resultaten over 
oktober en november 2008 bekend waren geworden. Op basis van deze resultaten werd tot 
nieuwe prognoses gekomen. De jaaromzet 2008 zou EUR 1,557 mljrd bedragen, een 
verslechtering van EUR 439 mljn ten opzicht van 2007 en een verslechtering van EUR 136 
mljn ten opzichte van het in september gepresenteerde plan. Volgens deze analyse zou de 
EBITDA over 2008 EUR 77.258.000,-- negatief zijn en de EBIT EUR 44.550.000,-- negatief. 
 
Geanalyseerd werd dat de verliezen voornamelijk werden gerealiseerd door Car Import, 
General Motors en Retail. De analyse ging uit van een PBT (Profit Before Tax) negatief van 
EUR 74.327.000,-- . 
Deze verliezen werden als volgt toegeschat (bijlage 5): 

• Car Import, verlies 10,4 miljoen. 

• General Motors import 34,2 miljoen. 

• Parts Import 3,3 miljoen. 
• Parts Wholesale 2,5 miljoen. 

• Equipment 0,1 miljoen. 

• Retail NL 6,6 miljoen. 

• Retail Belgium 1,3 miljoen. 

• Retail Germany 11,5 miljoen. 
• Rental 2,1 miljoen. 

• Holding 3,4 miljoen. 

• Consolidation 1,1 miljoen. 
 
Car Import, General Motors en Retail NL waren de grootste verliezers en verkeerden, zo 
werd geanalyseerd, in een vrije val. Tevens werd zorg uitgesproken over  
‘the lack of cash culture and available level of detail and quality being provided by the 
operating companies’.  
De bevindingen van het rapport werden door het bestuur van de groep deels van de hand 
gewezen. 
 
De banken achtten hun positie zorgwekkend en analyseerden dat bij implementatie van de 
plannen binnen drie maanden sprake zou zijn van 69 miljoen ongedekte financiering (bijlage 
6). Namens de banken is aan de curatoren verklaard dat zij het voorstel hebben afgewezen. 
Het bestuur heeft meegedeeld dat de banken nooit inhoudelijk hebben gereageerd op het 
reorganisatievoorstel dat in september werd gepresenteerd.  
 
In ieder geval werd 10 december 2008 door het bestuur een tweede reorganisatieplan 
(geheten plan B) gepresenteerd. Dit plan B was ingrijpender dan het eerste plan en bedoeld 
om een eind te maken aan de verlieslatende exploitatie. Het plan behelsde in hoofdlijnen: 

• een (gedeeltelijke) verkoop van Sator, 

• verkoop van een belangrijk deel van Lease- en Finance activities, 
• afstoten van alle retail activiteiten in Nederland met uitzondering van sleutellocaties in 

Hilversum, Utrecht, Amsterdam, 

• versnelde desinvestering van Duitse activiteiten.  
 
In plan B staat vermeld dat er in week 9 van 2009 een liquiditeitstekort van EUR 35 mljn zou 
zijn (derhalve sprake zou zijn van EUR 35 miljoen ongedekte financiering).  
 
Plan B werd door de banken afgewezen. 
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Op verzoek van het banksyndicaat werd vervolgens een opdracht verleend aan KPMG om 
tot een verdere analyse van de financiële situatie te komen. Over hetgeen vervolgens is 
geschied, hebben de curatoren nog geen helder beeld omdat de van de verschillende 
betrokken partijen ontvangen informatie niet eenduidig is. In ieder geval is duidelijk, dat de 
werkzaamheden van KPMG mede hebben bijgedragen aan de hierboven genoemde eerste 
uitvaart. Deze uitvaart wordt onder § 7a nader beschreven. 
 
In deze algemene inleiding wordt volstaan met de vaststelling dat bij de verkoop van de vier 
vennootschappen aan Citadel op 23 januari 2009 sprake was van een herschikking van het 
groepskrediet waarbij - kort gezegd - het groepskrediet van EUR 216 mljn voor een bedrag 
van EUR 151 mljn werd toegeschat aan de verkochte B vennootschappen en een bedrag 
van EUR 60 mljn aan de achterblijvende A vennootschappen (de Trading 
Vennootschappen). Deze toeschatting is gebaseerd op een berekening van de waarde van 
de vier overgedragen vennootschappen door KPMG.  
 
Het bedrag van EUR 60 mljn is na een tweede verkoop verminderd tot EUR 51 mljn: de 
resterende kredietruimte van de Trading Vennootschappen.  
 
In verband met deze eerste uitvaart, althans vanaf januari 2009, heeft het banksyndicaat 
nieuwe zekerheden bedongen en verkregen, door middel van extra verpandingen en 
toetreding van vennootschappen die voorheen geen partij bij de kredietovereenkomst waren. 
Deze uitbreidingen zullen door de curatoren kritisch worden getoetst.  
 
Over de aan deze uitvaart voorafgaande gang van zaken is door de curatoren tegenstrijdige 
informatie ontvangen. Het bestuur van de Kroymans groep verklaart dat aan de uitvaart is 
meegewerkt in de veronderstelling dat de banken de kredietverlening zouden continueren en 
waar nodig ondersteuning zouden bieden. Het banksyndicaat meent, dat zij het bestuur heeft 
gewezen op de risico’s die aan een voortdurende exploitatie van de Trading 
Vennootschappen waren verbonden.  
 
Naar de curatoren hebben begrepen, werd door het bestuur van de Kroymans groep 
getracht te voorzien in het berekende financieringstekort van EUR 35 mljn, door een 
aanspraak op GM uit hoofde van sales support van EUR 10 mljn en een persoonlijke lening 
van de uiteindelijk aandeelhouder van EUR 25 mljn.  
 
De verkopen en resultaten bleven verslechteren.  
 
Ook na de eerste uitvaart, maakte Kroymans Lease Holding B.V., met dochter 
vennootschappen (zie bijlage 4) deel uit van het concern. Deze groep vennootschappen 
wordt verder ook aangeduid met de term Leasing Vennootschappen, ter onderscheiding van 
de groep failliete vennootschappen die worden aangeduid als Trading Vennootschappen. 
 
Er bestonden plannen voor een tweede uitvaart. Eind februari 2009 vond opnieuw een 
bespreking met de banken plaats, waarin deze tweede uitvaart wederom aan de orde kwam. 
Sprake was van een uitgewerkt plan. Door het bestuur is aan de curatoren meegedeeld dat 
de voorbereiding en uitwerking daarvan onder regie, op verzoek en initiatief van de banken 
heeft plaatsgevonden.  
 
Snel nadat de uitvaart in februari 2009 was gerealiseerd, werd een ander bestuur over de 
Leasing Vennootschappen actief en werd aangestuurd op uitwinning van zekerheden. De 
tweede uitvaart komt in § 7b nader aan de orde. 
 
Bij de achterblijvende Trading Vennootschappen waren de resultaten zo slecht, dat begin 
maart 2009 sprake was van acute liquiditeitsnood. Naast de tegenvallende verkopen, 
stonden de resultaten onder druk door het feit dat aan Saab Cars in Zweden in (de Zweedse 
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variant van) surseance van betaling werd verleend in februari 2009. Ook was sprake van 
steeds grotere problemen bij General Motors; in ondertekende support documents 
vastgelegde toezeggingen werden, aldus de directie, niet nagekomen. 
 
Op 17 maart 2009 werd aan het banksyndicaat plan C (Plan Marathon) gepresenteerd. Er 
was 8 miljoen nodig om 3 bedrijven te redden: KIA, Jaguar en de Hilversumse bedrijven. Dit 
plan werd afgewezen. Omdat alle Trading Vennootschappen toegetreden waren tot het 
groepskrediet en sprake was van een overstand van de borrowing base, kon geen enkele 
Trading Vennootschap nog betalingen doen. Dit heeft bij het bestuur van diverse Trading 
Vennootschappen, met name bij de Trading Vennootschappen die op stand alone basis tot 
een rendabele exploitatie kwamen, tot grote frustratie geleid.  
 
Op 20 maart 2009 is aan de Rechtbank verzocht om surseance van betaling aan de drie 
Holding vennootschappen te verlenen. 
 
Op 20 maart 2009 zijn deze verzoeken ingewilligd, waarbij De Jong en Kemp (Kemp ter 
vervanging van mr. M. Groenewegen wiens kantoor niet vrij stond) zijn aangesteld als 
bewindvoerder.  
 
Uit het overzicht van de vennootschappelijke structuur op 20 maart (bijlage 5) blijkt dat de 
positie van de bewindvoerders aanvankelijk niet meer was, dan die van een bewindvoerende 
aandeelhouder van de vele dochtermaatschappijen. Het statutair bestuur over de drie 
Holdings en de dochtermaatschappijen lag op 20 maart 2009 in handen van: 
 
Bestuurder van Kroymans Car Import B.V.:    Kroymans Nederland B.V. 
 
Bestuurders van Kroymans Retail Group B.V.:  Kroymans Nederland B.V. 
        T.H.I.M. Janssens  
        P.A.M. de Wild 
 
Bestuurders van Kroymans Nederland B.V.:  Kroymans Corporation B.V. 
        A.J.M. van der Steenhoven 
        I.H.H.J.M. Manders 
 
Bestuurders van Kroymans Corporation B.V.:  A.J.M. van der Steenhoven 
        I.H.H.J.M. Manders 
        P.A. Cornelis 
 
Bestuurders van Jaguar Nederland B.V.:   Kroymans Car Import B.V. 
        G.X. Pot 
 
Bestuurders van B.V. Auto Import Maatschappij A.I.M: Kroymans Car Import B.V. 
        C.H. van den Berg 
 
Bestuurders van Kroymans Import Europe B.V.:  Kroymans Corporation B.V. 
        G.C.A Jansen 
        J.A.H. Scholtens 
        H. Salomons 
 
Bestuurders van Kroymans Import Benelux B.V.  Kroymans Nederland B.V. 
        O.C.M. de Bruijn 
 
Bestuurders van Kia Nederland B.V.    Kroymans Car Import B.V. 
        C.N.M. Baltus 
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De heer P.A. Cornelis is op 3 november 2008 als CEO in dienst getreden en verving de heer 
Demuynck. 
 
Bij een aantal vennootschappen is in het laatste jaar sprake geweest van meerdere 
wisselingen in het bestuur. Bij veel dochtervennootschappen werd het feitelijk bestuur 
gevoerd door niet-statutair bestuurders: bedrijfsleiders. 
 
De surseances van de Holdings zijn snel omgezet in faillissementen. Daarna is het op een 
gefaseerde en gecontroleerde wijze gekomen tot de faillissementen van de overige Trading 
Vennootschappen. 
 
 
1C INVENTARISATIE - EERSTE MAATREGELEN 
 
Onmiddellijk na de eerste surseances zijn besprekingen gevoerd met directie, adviseurs en 
het banksyndicaat. Omdat van grote verwarring sprake was, hebben de curatoren in de 
eerste periode veel tijd moeten besteden aan het doorgronden van de bedrijfsstructuren, 
ondernemingsactiviteiten en financieringsconstructies van de Trading Vennootschappen.  
 
Allereerst bleek het een absolute noodzaak duidelijkheid te verkrijgen over de belangen van 
de vele betrokken partijen, alsmede hun rol in de organisatie van de Kroymans groep (zowel 
intern als extern). Zo was met betrekking tot sommige bestuursleden, externe adviseurs en 
interim managers niet duidelijk of werd opgetreden voor de Trading Vennootschappen, de 
Leasing Vennootschappen of het banksyndicaat. Het bestuur van de Kroymans groep was in 
dienstverband werkzaam bij ARM-Stokvis; een bij de eerste uitvaart vertrokken 
vennootschap die niet meer tot de groep behoorde. De vraag wie de opdrachtgever was van 
de recent ingeschakelde interim-manager kon niet worden beantwoord. Eerst nadat over 
deze kwesties duidelijkheid was verkregen, konden juiste prioriteiten worden gesteld bij de te 
treffen maatregelen.  
 
Een medewerker van de curatoren heeft de eerste maanden in het hoofdkantoor aan de 
Marathonweg te Hilversum kantoor gehouden, zodat er altijd een aanspreekpunt voor 
bestuur en personeel aanwezig was. Met verschillende bestuursleden heeft regelmatig en 
goed overleg plaatsgevonden. 
  
Aan de in de faillissementen benoemde rechter-commissaris mevrouw H. Patijn is door de 
curatoren informatie verschaft door middel van besprekingen en correspondentie. 
  
Er werd snel een bankenoverleg geïnitieerd dat uiteindelijk, gedurende een reeks van 
maanden uitmondde in een wekelijks overleg tussen banken en curatoren, waarbij relevante 
informatie over knelpunten werd uitgewisseld en een juiste uitwinningsmethodiek van activa 
werd besproken. Al tijdens de eerste overlegrondes werd duidelijk dat de banken niet bereid 
waren de curatoren een boedelkrediet te verschaffen om de verschillende ondernemingen 
nog voor korte tijd operationeel te houden. Dit maakte het onmogelijk om lopende 
onderhandelingen over verkoop van bedrijfsonderdelen (in het kader van door het bestuur 
voorgenomen divestments) voort te zetten.  
 
Omdat het volledig ontbrak aan financiële middelen, konden de salarissen niet worden 
betaald en staakten leveranciers van automatiseringsproducten (die evenmin betaald konden 
worden) hun dienstverlening. Dit gaf een acute dreiging dat alle retail- en importactiviteiten 
stil kwamen te liggen. Met het banksyndicaat zijn afspraken gemaakt over een beperkt 
boedelkrediet, waarmee betalingen aan dwangcrediteuren zijn gedaan. Daarmee werd 
beoogd om gedurende een korte overgangsperiode het bestaan van de Trading 
Vennootschappen zo veel mogelijk te waarborgen. 
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Met werknemersorganisaties en ondernemingsraad is overleg gevoerd, mede om de 
loongarantieregeling in werking te zetten, maar ook in het kader van de Wet Melding 
Collectief Ontslag. Ook het UWV is snel benaderd. 
 
De curatoren hebben deskundigen geraadpleegd om tot een inschatting van de positie en 
toekomstmogelijkheden van de verschillende Trading Vennootschappen te komen. Er zijn 
onderhandelingen gestart met partijen die geïnteresseerd waren in de overname (van delen) 
van ondernemingen. 
 
Ook met de Belastingdienst zijn besprekingen gevoerd.  
 
Waar mogelijk, en mede gelet op de belangen van de werknemers bij een soepele 
inwerkingtreding van de Loongarantieregeling voor de werknemers, zijn in hoog tempo de 
faillissementen van de import- en retailbedrijven gerealiseerd. Daartoe hebben de curatoren 
zes uitrukteams samengesteld, die per dag twaalf tot vijftien faillissementen/vestigingen 
konden bezoeken en de gebruikelijke eerste maatregelen hebben getroffen (waaronder 
inventariseren in algemene zin, informeren werknemers, inwerkingstellen 
Loongarantieregelingen, veiligstellen van fysieke administratie, veiligstellen kasgelden en het 
regelen van de toegang tot de gebouwen).  
 
Op deze wijze zijn in drie grote golven ongeveer dertig faillissementen (met ± 40 vestigingen) 
georganiseerd.  
 
Tegelijkertijd is in gang gezet dat de administraties, naast die van de holding en subholdings, 
van de import- en retailbedrijven zowel digitaal als schriftelijk in veiligheid werden gebracht. 
Er werd een digitale concernadministratie opgebouwd, die in de loop van juni 2009 ten 
behoeve van curatoren operationeel was. Hiermee kunnen de curatoren beschikken over 
facturen en verkoopinformatie, op langere termijn kan deze administratie worden gebruikt 
voor de in te stellen rechtmatigheidsonderzoeken. Voor het veiligstellen van de 
administraties en de opbouw van de digitale concernadministratie hebben de curatoren het 
accountantskantoor Nederpel De Block ingeschakeld.  
 
Naast het bankoverleg werd ook intensief contact onderhouden met het Nederlands Taxatie 
en Advies Bureau (NTAB), dat al voor aanvang surseance door de banken was ingeschakeld 
om de voorraden en activa van de import- en retailbedrijven te inventariseren en taxeren. 
Door het NTAB zijn bij alle ondernemingen ‘floor checks’ uitgevoerd en zijn de daarbij 
opgestelde lijsten van auto’s en voorraden vergeleken met de voorraadadministratie.  
Bedoelde taxaties en inventarisaties zijn aan de curatoren beschikbaar gesteld, waarbij is 
afgesproken dat het NTAB de curatoren en banken van gelijke informatie voorziet. 
 
Begin april is mede aan de hand van de beschikbare inventarisaties een digitale dataroom 
ingericht, waarin van een aantal daartoe in aanmerking komende Trading Vennootschappen 
relevante en beschikbare informatie volgens een vaste indeling online per onderneming 
toegankelijk werd gemaakt voor geïnteresseerden. Was een potentiële doorstarter in een 
bepaalde onderneming geïnteresseerd, dan verkreeg hij de inloggegevens van die 
betreffende onderneming, aan de hand waarvan biedingsprocessen op gang werden 
gebracht en veel doorstarts zijn gerealiseerd. 
 
Bij een aantal andere ondernemingen is de informatie niet digitaal, maar schriftelijk en 
mondeling verschaft.  
 
De curatoren zijn gekomen tot een verdeling (per merk) van de import Trading 
Vennootschappen en hebben zich ingespannen om te komen tot verkoop daarvan.  
Daarbij deed zich het steeds terugkerend probleem voor, dat voor iedere kandidaat 
voorafgaande goedkeuring van de fabriek vereist was, omdat door het faillissement van het 
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importbedrijf een nieuwe fabrieksovereenkomst moest worden gesloten. Net voor en na de 
eerste surseances zijn veel fabrieken benaderd door een interim manager, maar ook door de 
Leasing Vennootschappen, met voorstellen om de importbedrijven over te nemen. De 
curatoren menen dat deze voorstellen geleid hebben tot complicaties en vertragingen. 
 
Het NTAB is ook opgetreden als “clearing house” voor de beredderingskosten, die in de loop 
der weken gemaakt dienden te worden om de voorraden nieuwe auto’s, gebruikte auto’s en 
onderdelen veilig te stellen. Zodra duidelijk werd dat bepaalde kosten in het kader van het 
behoud van bepaalde zaken gemaakt dienden te worden, werd tijdens het bankoverleg de 
omvang van die kosten vastgesteld en droeg het NTAB zorg voor betaling. Daarbij werden 
de betreffende kosten als bereddering geregistreerd en kunnen zij worden betrokken in de 
uiteindelijk afrekening van de gerealiseerde verkoop/veilingopbrengsten. 
 
Tegelijkertijd zijn veel inspanningen verricht om zoveel mogelijk doorstarts te realiseren en 
de voorbereidingen voor de online veilingen van de voorraden en bedrijfsinventarissen van 
de betreffende ondernemingen. Betreffende veilingen zijn in juni 2009 gestart.  
 
De incasso van debiteuren is uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau geheten Mirus 
International BV. 
 
Met het bestuur van de Leasing Vennootschappen en haar adviseurs is overleg gevoerd om 
te komen tot een inventarisatie van de door de Leasing Vennootschappen ingeroepen 
rechten.  
 
Om de voortgang van de verkopen van de grote voorraden auto’s zo goed mogelijk veilig te 
stellen, zijn procedurele afspraken gemaakt met de Leasing Vennootschappen, de Leasing 
Banken en de Trading Banken. Dat was nodig, omdat sprake is van botsende aanspraken 
van verschillende partijen (zie onder § 5). Dat overleg is op bepaalde momenten uitermate 
moeizaam geweest. Kort gezegd komen de afspraken er op neer, dat de verkopen worden 
gerealiseerd door een deskundig team en de opbrengsten in escrow worden gehouden, 
totdat duidelijkheid is ontstaan over de status van de diverse ingeroepen eigendoms- en 
zekerheidsrechten.  
 
 
Verzekeringen 
Alle verzekeringen voor het Kroymans concern werden vanaf medio 2007 afgesloten door 
tussenkomst van Kroymans Assuradeuren B.V., die optrad als gevolmachtigde en 
assurantietussenpersoon. Enig aandeelhouder en bestuurder van Kroymans Assuradeuren 
B.V. is Kroymans Financial Services B.V., zodat Kroymans Assuradeuren B.V. tot de groep 
Leasing Vennootschappen behoort die op 20 februari 2009 is uitgevaren. 
 
Gelet op de voortdurende groei van het concern en omvang van de totale 
verzekeringsportefeuille heeft de concernleiding, omwille van efficiëntie, besloten de 
verzekeringsportefeuille (gedeeltelijk) in eigen beheer te nemen. Omdat Kroymans 
Assuradeuren B.V. zelf als gevolmachtigde of tussenpersoon optreedt, kwam haar 
bovendien een gedeelte van de premieprovisies toe.  
 
Gebleken is dat ten behoeve van bepaalde risico’s voor het gehele concern collectieve 
verzekeringen zijn afgesloten. De verschuldigde premie werd ‘versleuteld’ over de 
verschillende concern vennootschappen, bijvoorbeeld aan de hand van omzet of aantal 
werknemers. Deze situatie is blijven voortbestaan na de opsplitsing van het concern.  
 
De verzekeraar van de zogenaamde ‘garagepolissen’ heeft deze verzekeringen opgezegd 
zodra het faillissement van een dealerbedrijf was uitgesproken, hoewel de jaarpremies reeds 
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geheel waren voldaan. De garagepolissen verlenen dekking voor een aantal risico’s die 
spelen bij de uitoefening van een garagebedrijf. 
  
Na overleg heeft de verzekeraar zich bereid verklaard de dekking met betrekking tot de 
inventaris en voorraad auto’s tot nader order verkoop te continueren. De curatoren hebben 
een beroep op dekking onder deze verzekeringen moeten doen in verband met inbraak. 
  
Waar opportuun zijn verzekeringen tussentijds beëindigd. 
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2 WERKNEMERS  
 
Op het moment van de surseances van de Kroymans holdingmaatschappijen, waren er 
ongeveer 1.000 werknemers in dienst bij Nederlandse Trading Vennootschappen. Bij de 
buitenlandse Kroymans vestigingen waren nog eens 1.000 mensen werkzaam, waarvan het 
grootste deel in België en Duitsland. De Nederlandse werknemers hadden hun salaris over 
februari 2009 nog wel ontvangen, maar konden in maart 2009 niet meer betaald worden. 
 
Op 26 maart 2009 heeft de eerste bespreking met UWV plaatsgevonden over de 
mogelijkheden de loonbetalingen via de in de Werkloosheidswet vervatte 
loongarantieregeling veilig te stellen. Tijdens deze bespreking hebben de curatoren 
uiteengezet dat er geen salarissen meer konden worden betaald, hoewel de werkgevende 
Trading Vennootschappen nog niet failliet waren verklaard. Gelet op het grote aantal 
werknemers dat vanwege de betalingsonmacht ontslagen zou moeten worden, hebben de 
curatoren UWV verzocht van haar gebruikelijke werkwijze af te wijken. Het gebruikelijk 
patroon, waarbij iedere werknemer samen met een medewerker van UWV het 
aanvraagformulier voor overname van het salaris invult, werd niet haalbaar geacht. 
Bovendien zou de verwerking van al deze formulieren veel te veel tijd in beslag nemen, 
zodat de salarissen pas maanden later zouden kunnen worden betaald. 
 
Na overleg met vakbonden en ondernemingsraad en met hulp van de afdeling H.R. van de 
groep, kon door de curatoren en UWV worden gekomen tot een procedure waarbij de 
aanvragen centraal werden verwerkt. Hierbij werd aansluiting gezocht bij de 
salarisadministratie van de Kroymans vennootschappen. De werknemers kregen ieder een 
uitdraai van de salarisadministratie voorgelegd en hebben deze na verificatie ondertekend. 
De aldus geaccordeerde gegevens zijn vervolgens digitaal in het systeem van UWV 
ingelezen.  
 
Vervolgens deed zich het probleem voor dat UWV zes tot 8 weken nodig had om tot eerste 
voorschotbetalingen te kunnen overgaan. Bovendien wilde UWV alleen de 
betalingsverplichtingen van de in surseance verkerende vennootschappen overnemen; dat 
was in overeenstemming met vast beleid.  
 
Dat beleid zou hier echter leiden tot een periode van drie maanden, waarin de betrokken 
werknemers geen inkomsten zouden hebben. Dat veel werknemers en gezinnen daardoor 
geconfronteerd zouden worden met onacceptabele financiële problematiek is evident, maar 
bleek ook uit brieven waarin aan de curatoren melding werd gemaakt van schrijnende 
gevallen van sociale nood. 
  
Op uitnodiging van de curatoren, is op 31 maart 2009 met de betrokken vakbonden 
gesproken en later ook met vertegenwoordigers van de Centrale Ondernemingsraad. Aan 
hen werd uiteengezet, dat de curatoren een groot belang toekenden aan behoud van 
werkgelegenheid en dat daar bij de gevoerde overnamegesprekken gepaste prioriteit aan 
werd gegeven. Indien aan het verlangen van de UWV dat de dochtervennootschappen 
onmiddellijk failliet zouden worden verklaard werd toegegeven, zou weliswaar de 
loonovernameregeling sneller in werking treden, maar werden de mogelijkheden van een 
doorstart met behoud van werkgelegenheid zeer verkleind.  
 
Deze problematiek is besproken met de betrokken vakbonden FNV en CNV, die een 
positieve inbreng hebben gehad en zich hebben ingespannen het UWV tot andere 
gedachten te brengen.  
 
Overigens waren de curatoren van mening dat het UWV beleid diende te wijken voor het 
primaat van de wet, zoals dat hier is vastgelegd in art. 61 WW. Dit artikel geeft recht op 
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loonovername, niet alleen in faillissement en surseance van betaling, maar ook in de situatie 
dat de werkgever:  
“anderszins verkeert in de blijvende toestand dat hij heeft opgehouden te betalen”.  
 
Van die laatste situatie was sprake. 
  
Uiteindelijk is deze problematiek in goede harmonie, en zonder dat het tot de door de 
vakbonden aangezegde acties, of het door de curatoren overwogen bestuursrechtelijk kort 
geding is gekomen, opgelost. Overigens is deze kwestie ook op hoog politiek niveau, in de 
Tweede Kamer, aan de orde geweest en heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid daarover vragen aan de Minister gesteld. 
 
Op 1 april 2009 vond hernieuwd overleg plaats met UWV, de afdeling H.R van de groep en 
de vakbonden. UWV was bereid ook de salarissen van de werknemers over nemen, als de 
betrokken werkgever nog niet failliet was, op voorwaarde dat de curatoren een verklaring 
zouden afgeven dat voor de hele groep sprake was van blijvende betalingsonmacht. 
Vervolgens zijn afspraken gemaakt over het versnellen van de procedure.  
 
Het UWV heeft gebruik gemaakt van de salarisadministratie van de Kroymans groep en zou 
er zorg voor dragen dat in april 2009 het achterstallige salaris over maart 2009 zou worden 
voldaan. In mei 2009 zou vervolgens het salaris over april 2009 worden betaald. Daarna zou 
een definitieve eindafrekening worden opgesteld.  
 
Omdat nog onbekend was wanneer de vennootschappen in surseance of faillissement 
terecht zouden komen, is de fictieve faillissementsdatum van alle vennootschappen bepaald 
op 3 april 2009. Deze datum zou worden omgezet in de werkelijke datum bij de 
vennootschappen die op de dag van de eerste betaling door UWV al insolvent waren 
verklaard. Voor de overige vennootschappen zou de datum op 3 april 2009 blijven staan. 
Vervolgens zou 3 mei 2009 als fictieve ontslagdatum worden aangehouden voor de 
werknemers die alsdan nog niet zouden zijn ontslagen. Uiteindelijk is dit in geen enkel geval 
noodzakelijk gebleken en zijn voor alle vennootschappen de werkelijke data gehanteerd. 
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3 ACTIVA 
 
Verkoop auto’s 
De aangetroffen voorraden auto’s maken het belangrijkste bestanddeel uit van de activa. Er 
stonden auto’s bij: 
1. Trading Vennootschappen (tot de Kroymans groep behorende dealers),  
2. andere dealers (die niet tot de Kroymans groep behoren) 
3. verschillende opslagplaatsen, zoals in de havens van Rotterdam en Antwerpen.  
 
Getracht is deze auto’s in kaart te brengen. Dat is niet eenvoudig gebleken. Een groot aantal 
auto’s staat bij buitenlandse dealers, met name ook bij dealers die niet tot de Kroymans 
groep behoren (bovengenoemde categorie 2). Bij deze dealers kon niet steeds tot een 
volledige inventarisatie worden gekomen, waaraan moet worden toegevoegd dat de 
administratie van de importeur (in het geval van buitenlandse dealers is meestal Kroymans 
Import Europe betrokken) geen duidelijk en volledig overzicht geeft van het aantal auto’s en 
hun locatie.  
 
Daarnaast speelt het probleem dat de Leasing Vennootschappen aanspraak maken op 
eigendom van consignatie-auto’s (zie onder § 5b) en die aanspraken ook jegens de niet tot 
de Kroymans groep behorende dealers hebben ingeroepen. De curatoren hebben nog geen 
duidelijk beeld van deze categorie kunnen verkrijgen. 
 
Door het NTAB zijn floor checks gedaan, waarbij is vastgesteld wat de feitelijk aanwezige 
voorraad bij iedere vennootschap is. Omdat er diverse derden zijn, die aanspraak maken op 
de eigendom van auto’s, hebben de curatoren per kenteken moeten beoordelen of een auto 
kon worden verkocht.  
 
In de eerste maanden na het uitspreken van de faillissementen, zijn slechts auto’s verkocht 
waarvan zeker was dat er geen aanspraken van derden op rustte. Deze auto’s zijn verkocht 
via openbare veilingen, die door BVA Auctions zijn georganiseerd. De opbrengsten van de 
veilingen worden vermeld bij de verkorte verslaglegging per vennootschap.  
 
In juli en augustus 2009 zijn er afspraken gemaakt over de verkoop van auto’s, waarop 
zowel de Trading vennootschappen als de Leasing vennootschappen (alsmede de Trading 
Banken en de Leasing Banken) aanspraak maken.  
 
De praktische uitkomst van de afspraken is, dat BVA Auctions alle voertuigen, die vallen 
onder de gesloten overeenkomst, centraal verkoopt. De opbrengst van de verkopen wordt 
gestort op een daartoe geopende escrowrekening. Achteraf zal per auto worden bepaald aan 
wie desbetreffende verkoopopbrengst toekomt.  
 
Bijlage 7 is een overzicht van de gerealiseerde verkopen per 22 september 2009. In totaal 
zijn 3.653 voertuigen verkocht, waarvan de opbrengst in totaal EUR 48.329.000 (exclusief 
BTW) bedraagt. Onkosten en fees dienen nog op dit bedrag in mindering te worden 
gebracht.  
 
Alle door BVA Auctions te verkopen goederen worden voorzien van een uniek kavelnummer, 
waarbij er tevens voor wordt zorggedragen dat auto’s aan de hand van het chassisnummer 
kunnen worden getraceerd.  
De voorraden aangetroffen auto’s worden op verschillende manieren verkocht. De wijze van 
verkoop wordt bepaald door de zogeheten valuation committee waarbij mede wordt 
uitgegaan van vooraf vastgestelde taxatiewaarden. De valuation committee handelt in 
overeenstemming met de in de gesloten overeenkomsten vastgelegde procedures. 
 
Verkopen vinden als volgt plaats: 
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1. Via de curatoren - bij een aantal doorstarts zijn voorraden auto’s overgedragen aan 
de kopende partij (zie hierna bij het verslag in desbetreffende vennootschappen). 

2. Via het zogeheten Forza team. In eerste instantie is dit team opgezet in verband met 
de verkoop van circa 1.300 nieuwe Alfa Romeo’s. Inmiddels heeft het team ook de 
organisatie in handen van de verkoop van circa 170 auto’s van het merk Saab, 400 
van de merken Caddilac, Corvette en Hummer en 18 van het merk Jaguar. 80% van 
deze auto’s is reeds verkocht.  

3. Via openbare veilingen van BVA Auctions.  
 
Er hebben allerlei problemen gespeeld. Zo weigerde de Italiaanse fabrikant, Fiat S.p.A., bij 
de verkoop van de grote partij auto’s van het merk Alfa Romeo, aanvankelijk om 
fabrieksgarantie te verlenen. Aan dealers werd bericht dat geen garantie zou worden 
verleend op auto’s die door consumenten van het Forza team waren gekocht. Inmiddels zijn 
er afspraken gemaakt en is er een modus operandi overeengekomen.  
 
Diverse partijen hebben een beroep gedaan op een (vermeend) retentierecht. Over de 
afwikkeling daarvan hebben de curatoren afspraken gemaakt met het banksyndicaat. Waar 
opportuun zullen de retentierechten nader worden behandeld in de verslaglegging per 
vennootschap (§ 10). 
 
De verkopen door het Forza team zijn, zowel binnen als buiten Nederland, gerealiseerd na 
intensief contact met betrokken merkdealers, maar ook door benadering van grotere, deels 
internationaal opererende partijen. Op kentekenniveau is een match gemaakt tussen de 
vraag die bij de dealers bestond en de aanwezige voorraad auto’s. Er zijn gerichte pakketten 
aan derden aangeboden. Voorts is gebruik gemaakt van veilingen, om daarmee extra grip te 
krijgen op het gewenste prijsniveau. Tot slot zijn geïnteresseerde partijen, die zich bij de 
curatoren of anderszins hebben gemeld, benaderd met gerichte aanbiedingen.  
 
Per vestiging, voor zover geen doorstart heeft plaatsgevonden, zijn online veilingen opgezet 
voor verkoop van auto’s, voorraden en inventaris. Met gerichte campagnes en advertenties 
is een breed publiek benaderd. Er is gekozen voor een spreiding in tijd om eventuele 
marktverstoring te vermijden en controle te houden op de opbrengsten.  
 
Van een groot aantal auto’s dat bij de dealers en importeurs uit het Kroymans netwerk stond, 
pretendeert Kroymans Financial Services B.V. (KFS, een Leasing Vennootschap) de 
eigendom vanwege met KFS gesloten financieringsovereenkomsten (zie § 5b).   
 
Het is de curatoren bekend dat KFS een aantal auto’s kort voor de faillissementen heeft 
opgehaald. Aan de curatoren is niet duidelijk geworden of deze voertuigen al zijn verkocht, of 
zijn opgeslagen bij KFS. Daarover aan KFS gestelde vragen zijn nog niet beantwoord. De 
curatoren doen nader onderzoek. 
 
Bij BVA Auctions staan nog enkele honderden auto’s in opslag. Dit betreft voertuigen 
waarvan de curatoren de verkoop (tijdelijk) hebben geblokkeerd, in verband met aanspraken 
van derden of ontbrekende papieren. Een belangrijk deel van deze auto’s zijn voertuigen 
waarop GMAC eigendomsaanspraken maakt (zie hieronder bij Kroymans Import Europe). De 
curatoren verwachten dat een groot deel van de opgeslagen auto’s uiteindelijk alsnog zal 
verkocht kunnen worden. 
 
Vermiste auto’s. 
Bij de eind maart 2009 uitgevoerde floor checks zijn meer dan 500 auto’s, die wel in de 
administratieve handelsvoorraad staan genoteerd, niet aangetroffen.  
 
In een beperkt aantal gevallen is daar een sluitende verklaring voor ontvangen. Zo kwam het 
voor dat in de administratie bij een auto alleen een chassisnummer was vermeld, terwijl in 
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andere gevallen juist het kenteken was genoteerd. Na onderzoek bij subdealers en derden 
kon in deze gevallen aansluiting worden gevonden tussen de administratieve controle en de 
floor check. Meestal kon geen verklaring worden gevonden. 
 
Opmerkelijk is, dat tijdens de floor check een vergelijkbaar aantal auto’s werd aangetroffen, 
dat juist niet in de administratieve handelsvoorraad stond genoteerd.  
 
De curatoren gaan er niet van uit, dat een en ander elkaar compenseert. Eerder is sprake 
van tweeledige aanleiding tot nader onderzoek. 
 
De komende weken zal intensief onderzoek worden gedaan naar zowel de vermiste als 
boventallige voertuigen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van bijgewerkte administratieve 
voorraadgegevens en wordt uitgegaan van chassisnummers.  
 
Er is sprake van een legpuzzel, waarbij alleen tot een juist beeld kan worden gekomen als 
meerdere bronnen worden geraadpleegd en vergeleken. Daartoe moet onderzoek worden 
gedaan in: 

• RDW gegevens, 

• Gegevens van door KFS ingenomen auto’s, 

• Kort voor faillissement door leveranciers opgehaalde auto’s, 

• Gegevens van retentiehouders en leveranciers. 
 

Inventaris. 
In alle Kroymans ondernemingen is bedrijfsinventaris aangetroffen, deels ook bestaande uit 
garage-inventaris. Betreffende inventarissen zijn via doorstarts of online veilingen verkocht. 
 
Het is niet eenvoudig eigendoms- en zekerheidsrechten vast te stellen. Soms was sprake 
van eigendom, al dan niet belast met een stil pandrecht van de Trading Banken. Soms zou 
inventaris zijn geleast van ARM-Stokvis Equipment Leasing (ASEL); deze lease is veelal 
slecht of gebrekkig gedocumenteerd. In een aantal gevallen heeft er een balansfinanciering 
plaatsgehad rond 2000. Onduidelijk is ook of, en in hoeverre, sprake is van een 
bodemvoorrecht van de Belastingdienst. 
 
Waar mogelijk en opportuun zijn met ASEL compromissen gesloten. In veel gevallen zal later 
moeten worden beoordeeld, wie recht heeft op de gerealiseerde veilingopbrengsten. 
 
Goodwill. 
Via de verschillende doorstarts zijn curatoren erin geslaagd betalingen te verkrijgen voor 
goodwill, verwezen wordt naar de verslaglegging van deze vennootschappen. 
  
Deelnemingen. 
In een enkel geval was sprake van een deelneming in ondernemingen van derden. Deze 
deelnemingen zijn of worden verkocht, zie § 10, verkorte verslaglegging van 
vennootschappen. De opbrengst van deze zaken valt in de boedel.  
 
Onroerend goed. 
Een aantal retailbedrijven was gevestigd in panden waarvan de eigendom werd gehouden, 
belast met een krediethypotheek van de Trading Banken. 
Daarnaast was er eigendom van drie tankstations, waarvan er twee waren verhypothekeerd. 
  
Een aantal panden en de drie tankstations zijn inmiddels verkocht, ter zake de 
verhypothekeerde zaken heeft de boedel een boedelbijdrage ontvangen. Het onbezwaarde 
tankstation heeft een opbrengst opgeleverd van EUR 506.276,39, welke opbrengst aan de 
boedel toekomt.  
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Ter zake deze verkoop vindt nader onderzoek plaats, omdat de curatoren vragen hebben 
over de wijze waarop de gemeente Roermond kort voor faillissementsdatum met het 
erfpachtrecht is omgegaan. 
 
Kroymans Corporation is juridisch eigenaar van 13 lidmaatschapsrechten die recht geven op 
het gebruik van (al dan niet gesplitste) appartementsrechten. Blijkens een notariële akte van 
3 oktober 1995 heeft de heer Kroymans de economisch eigendom van deze 
lidmaatschapsrechten van Kroymans Corporation verworven. Op hetzelfde moment verkreeg 
de heer Kroymans het recht de lidmaatschapsrechten op een later moment juridisch 
geleverd te krijgen. Het faillissement verhindert deze juridische levering, zodat de aan de 
lidmaatschapsrechten en appartementsrechten verbonden vermogenswaarden toekomen 
aan de boedel.  
Ook is Kroymans Corporation B.V. juridisch eigenaar van één appartementsrecht zonder dat 
sprake is van economische eigendom.  
  
Een aantal van voornoemde lidmaatschapsrechten zou op 10 maart 2005 zijn verpand aan 
F. van Lanschot Bankiers. Anders dan zij aanvankelijk deed, heeft Van Lanschot bericht dat 
zij geen vordering heeft op Kroymans Corporation B.V. Wel stelt zij een vordering te hebben 
op de heer Kroymans. Omdat zij van mening is dat er sprake is van een derdenpand, 
hetgeen de curatoren betwisten, maakt Van Lanschot Bankiers aanspraak op de opbrengst 
van de lidmaatschapsrechten en de daaraan verbonden appartementsrechten.  
Van Lanschot heeft nog geen duidelijkheid verschaft over de aard en omvang van haar 
vordering op de heer Kroymans. 
 
Ten aanzien van één appartementsrecht, dat door de heer Kroymans voor datum 
faillissement was verkocht maar nog niet overgedragen, is de opbrengst van EUR 
419.530,12 in overleg tussen de betrokken partijen gestort op een depotrekening van de 
notaris.  
 
De curatoren zullen al deze kwesties nader onderzoeken.      
 
Kunst. 
In het hoofdkantoor te Hilversum is kunst aangetroffen. ARM Stokvis B.V. claimt 
rechthebbende op die kunst te zijn, maar heeft deze rechten nog niet onderbouwd. Ook dit 
wordt nader onderzocht. 
 
Deelnemingen. 
Tot de groep behoorden vennootschappen in 11 Europese landen: dochters van Kroymans 
Corporation of Kroymans Nederland. Deze buitenlandse deelnemingen worden door de 
curatoren onderverdeeld in drie 3 categorieën: 

1. Duitse verkooporganisatie, 
2. Belgische verkooporganisatie, 
3. GM verkooporganisatie elders in Europa. 

 
Ad. 1 Duitse verkooporganisatie 
Kroymans Nederland houdt via de holding Kroymans Deutschland GmbH de aandelen in een 
aantal Duitse vennootschappen. Deze Duitse vennootschappen zijn, naar Duits recht, in 
staat van faillissement verklaard. De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het 
bankkrediet. 
 
De faillissementen vallen niet onder het bereik van de insolventieverordening en worden 
naar Duits recht afgewikkeld.  
 
Aanvankelijk werd door de Duitse curatoren verklaard dat alle vestigingen een doorstart 
zouden maken. Op 30 september 2009 werd echter duidelijk dat alle vestigingen definitief 
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zouden worden gesloten. Alleen ten aanzien van enkele vestigingen in het zuiden van 
Duitsland bestaat nog een geringe kans op doorstart.  
 
De curatoren van de Nederlandse Trading Vennootschappen voeren overleg met het 
banksyndicaat om te bezien welke Duitse zekerheden door het banksyndicaat kunnen 
worden uitgewonnen. Het gaat daarbij voornamelijk om auto’s die niet onder de Duitse 
financieringsarrangementen vallen en tot het zekerhedenpakket van het banksyndicaat 
behoren. 
 
In eerste instantie wordt verkocht om de bewuste auto’s in Duitsland te verkopen, indien 
daartoe geen perspectieven aanwezig zijn, worden de auto’s naar Nederland gebracht. 
 
Het Duitse onroerend goed is ondergebracht in een speciale onroerend goed vennootschap. 
Het is mogelijk dat uit deze vennootschap dividend kan worden uitgekeerd. 
 
Ad. 2 Belgische verkooporganisatie 
Kroymans Nederland houdt via een holding, Kroymans Belgium NV, de aandelen in een 
aantal Belgische vennootschappen. Op deze vennootschappen is de in april 2009 in Belgie 
ingevoerde Wet Continuïteit Ondernemingen van kracht. Deze nieuwe wet voorziet in 
voorheen onbekende hulpmiddelen om de rendabele activiteiten van (insolvente) 
ondernemingen te waarborgen. Zo doen ondernemingsbemiddelaars hun intrede en wordt 
een gedelegeerd rechter aangesteld. Iedere tenuitvoerlegging wordt opgeschort. De 
vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het bankkrediet en de opschorting werkt 
ook tegen het banksyndicaat. 
 
Er is verlenging verzocht van de aanvankelijke termijn van zes maanden. Inmiddels zou er 
een partij gevonden zijn, die een aantal vennootschappen wenst over te nemen. De 
uitgebrachte bieding moet geëvalueerd worden, mede aan de hand van een nog vast te 
stellen liquidatiewaarde. Speciale aandacht moet worden besteed aan de positie van de 
zogeheten hoogdringende crediteuren. In het kader van de overdracht zou de 
overnamekandidaat aandelen van de holding van de Nederlandse curatoren willen 
overnemen. Daartoe worden besprekingen gevoerd.  
 
Ad. 3 GM verkooporganisatie 
Ten behoeve van de ontwikkeling van een Europees dealernetwerk voor de GM merken 
Cadillac, Corvette en Hummer zijn vennootschappen in Spanje, Luxemburg, Oostenrijk, 
Ierland, Frankrijk, Groot Brittannië, Zwitserland, Zweden en Hongarije opgericht. Elders in dit 
verslag worden deze vennootschappen RSO’s (Regional Sales Offices) genoemd. 
 
Het faillissement van deze vennootschappen was onvermijdelijk. Vanwege 
internationaalrechtelijke aspecten hebben de curatoren de toepasselijkheid en gevolgen van 
de EU Insolventieverordening bestudeerd. Deze verordening beoogt tot een neutraal 
mechanisme van internationale faillissementen te komen. De curatoren kwamen tot het 
oordeel dat de buitenlandse vennootschappen conform insolventieprocedures naar lokaal 
recht geliquideerd behoorden te worden; waar mogelijk via eigen aangifte. De curatoren 
meenden dat van deze vennootschappen het centrum van voornaamste belangen (COMI) 
niet in de Nederlandse rechtssfeer lag en dat bij Kroymans Corporation bovendien een direct 
boedelbelang ontbrak. 
 
Vanuit de boedel zijn de bestuurders van die buitenlandse vennootschappen voorzien van 
informatie om, rekening houdend met lokaal recht, tot een eigen aangifte faillissement te 
komen. Hierbij werd gebruik gemaakt van het internationale netwerk waartoe Van Benthem 
& Keulen behoort. 
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Boedel 
De boedelrekening kent een tegoed van EUR 8.786.509,81, dat gerealiseerd is door verkoop 
van vrij actief, ontvangen boedelbijdragen en aangetroffen kasgelden. 
 
Dit bedrag zal aanwassen met verdere boedelbijdragen en verkopen van onbezwaard actief. 
Het is goed mogelijk dat bepaalde aanspraken op eigendoms- en zekerheidsrechten zullen 
worden afgewezen. 
 
Het gerealiseerd actief is geoormerkt en zal in een later stadium worden toegerekend aan de 
aparte vennootschappen.  
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4 DEBITEUREN 
De incasso van vorderingen is in overleg met de Trading Banken uitbesteed aan Mirus 
International B.V., met wie periodiek overleg plaatsvindt. De ontvangsten worden 
doorbetaald aan de Trading Banken; later zal worden vastgesteld wie rechthebbende op de 
gerealiseerde opbrengsten is. 
 
Er dient onderscheid te  worden gemaakt tussen de retailbedrijven en Kroymans Import 
Europe (hierna: KIE). Bij de retailbedrijven ging het om 6700 debiteuren verspreid over 47 
verschillende administratieve entiteiten en 25 vennootschappen. 
Momenteel zijn nog 1300 debiteuren in behandeling met een totaal openstaand nominaal 
bedrag van EUR 3,0 mljn. 
 
De voorlopige resultaten zijn als volgt:  
Ontvangsten retailbedrijven:   EUR 3,6 mljn 
Ontvangsten KIE:    EUR 2.3 mljn 
 
Bij enkele grotere bedragen zullen procedures gestart dienen te worden, bijvoorbeeld omdat 
geen inhoudelijk verweer wordt gevoerd of ten onrechte een beroep op verrekening wordt 
gedaan met een andere groepsvennootschap. 
  
De incasso van vorderingen van KIE wordt bemoeilijkt door het faillissement van GM en 
doordat de administratie van KIE een uiterst gebrekkig inzicht geeft in de relaties met haar 
dealers. Bovendien speelt het probleem dat Klintberg (een Zweeds bedrijf) alleen onder 
specifieke voorwaarden garantieclaims overneemt.  
  
Met behulp van een plaatselijk advocaat is een procedure gestart in Slovenië. 
 
Steeds wordt van geval tot geval beoordeeld of een procedure gerechtvaardigd is, maar naar 
verwachting zal ook in enkele andere landen een advocaat moeten worden ingeschakeld. 
 
KIE heeft een vordering op Klintberg van ruim EUR 900.000,--. Klintberg heeft een advocaat 
in Nederland ingeschakeld. 
 
Nadere informatie wordt in een volgend verslag verschaft.
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5 BANK/ZEKERHEDEN 
 
5A POSITIE TRADING BANKEN 
Het banksyndicaat waarmee een facility agreement (kredietovereenkomst) is gesloten 
bestaat uit ING, Rabo, ABN-AMRO en Fortis. Nadat in 2006 verliezen werden geleden bij 
KIE (op Cadillac en Hummer), heeft een herstructurering van het krediet plaatsgevonden dat 
begin 2007 schriftelijk is vastgelegd. De door de Trading Banken verleende financiering kan 
als conservatief worden beoordeeld, te weten: 50% op voorraden, 60% op onroerend goed, 
70 % op debiteuren en 40% op inventaris en bedrijfsuitrusting. 
 
De gang van zaken was zo, dat iedere maand een opgave van alle posities uit Nederland, 
Belgie en Duitsland werd verschaft, waarmee per maand een borrowing base werd 
vastgesteld. De totaal beschikbare kredietlimiet was EUR 244 mljn. De borrowing base kan 
worden aangemerkt als een bevoorschottingsmechanisme.  
 
In de kredietovereenkomst staan ratio’s opgenomen die van belang voor de aan de Trading 
Banken te vergoeden tarieven. Het ging met name om 3 ratio’s: 

• interest coverage, 

• solvabiliteit, 

• leverage. 
 
De in 2007 nieuw afgesloten facility agreement kende speciale tarieven. Omdat de resultaten 
in 2007 goed waren, golden in 2008 voordeliger tarieven dan in 2007. Het herstel in 2007 lijkt 
vooral te zijn gerealiseerd door een betere sales support vergoeding van GM.  
 
Van belang is, dat de groep gunstiger financiering kon verkrijgen bij andere financiers. Zo 
verkreeg KIE een financiering van 100% van GM via GMAC (een captive van GM). De 
verschillende dealers konden eveneens tot 100% gefinancierd krijgen door de Leasing 
Vennootschappen. De curatoren doen onderzoek naar de vraag of steeds op juiste wijze  
gebruik is gemaakt van deze financieringsmogelijkheden.  
 
In september 2008 zijn de zogeheten Plannen A aan de banken gepresenteerd. Daarbij werd 
ook aangekondigd dat de Kroymans groep eind september door de in acht te nemen ratio’s 
zou zakken: een aankondiging van default. 
 
De banken hebben vanaf september de resultaten nauwgezet gevolgd en zijn actief 
betrokken geweest bij de uitvaarten. Bij de eerste uitvaart zijn de kredietverhoudingen 
gewijzigd. 
 
Om tot een goed begrip van de gevolgen van de uitvaarten te komen, is een evaluatie van 
de duale positie van de Trading Banken van belang: bij de Trading Vennootschappen zitten 
de vier eerdergenoemde grote Nederlandse banken in het syndicaat. De vordering bedraagt 
ruim EUR 60 mljn, er wordt pandrecht geclaimd op vrijwel alle activa en na de eerste uitvaart 
is Citadel als borg toegetreden. 
 
Bij de Leasing Vennootschappen maken dezelfde vier banken deel uit van het syndicaat dat 
de Leasing vennootschappen financiert en wel voor 66%, hetgeen met zich meebrengt dat zij 
gerechtigd zijn tot 66% van de door de Leasing Vennootschappen uitgewonnen zekerheden. 
 
De curatoren zullen de gevolgde methodiek van uitwinning zorgvuldig toetsen en hebben 
aan de banken verklaard en aangezegd dat zij daarbij gebruik dienen te maken van hun 
recht van eerst pand op alle aan de Leasing Vennootschappen in eigendom overgedragen 
activa; daarbij handelt het zich mogelijkerwijs om zeer aanzienlijke bedragen. De banken 
hebben deze aanzegging van de hand gewezen. 
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De curatoren onderzoeken de door de banken ingeroepen zekerheidsrechten. 
 
Het periodiek overleg met de banken is door de curatoren als positief en constructief 
ervaren.  

 

 
5B POSITIE LEASING VENNOOTSCHAPPEN (KLH cs.) 
 
In deze paragraaf volgt met name een korte en voorlopige analyse van de door de Leasing 
Vennootschappen ingeroepen eigendomsrechten op ongeveer 5000 auto’s. 
 
Van belang is, dat transacties tussen Trading Vennootschappen (ook: trading poot) en 
Leasing Vennootschappen (ook: leasepoot) voorheen binnen concernverband plaatsvonden. 
Alle vennootschappen stonden onder een gemeenschappelijk bestuur en in de met alle 
bestuurders gesloten overeenkomsten stond steeds vermeld dat zij de overkoepelende 
concernbelangen zwaar moesten laten meewegen bij het beleid van de vennootschap 
waarvan zij bestuurder waren.  
 
De Leasing Vennootschappen hadden financiering bij een ander banksyndicaat dan de 
Trading Vennootschappen. Kroymans Lease Holding B.V. (KLH) staat aan het hoofd van de 
leasepoot. De beide poten waren tot eind februari 2009 in concernverband verbonden, maar 
hadden separate financiering, respectievelijk bij de TB (Trading Banken) en LB (Leasing 
Banken). 
 
De tweede uitvaart vond plaats door de overdracht van de aandelen die Kroymans 
Nederland B.V. hield in KLH aan de Stichting Administratiekantoor Kroymans Lease Holding, 
waarbij de aandelen zijn gecertificeerd.  
 
Aan de curatoren is meegedeeld dat de tweede uitvaart plaats heeft gehad om fiscale 
redenen, te weten het verbreken van de fiscale eenheden BTW en VpB. Het bestuur heeft 
aan de curatoren verklaard dat de LB de financiering niet zou voortzetten, als niet aan deze 
uitvaart werd meegewerkt. De curatoren onderzoeken de vraag in hoeverre de uitvaart heeft 
plaatsgevonden om de LB te faciliteren bij een gecontroleerde afwikkeling van hun obligo en 
uitwinning van zekerheden, een en ander zonder de bemoeienis van curatoren met de 
zeggenschap van aandeelhouders.  
 
De LB claimen zekerheidsrechten, of eigendom op (vrijwel) alle activa van de leasepoot. Na 
de uitvaart hebben wijzigingen in de zekerhedenpositie plaatsgevonden, onder andere door 
het vestigen van pandrechten op de aandelen van de diverse Leasing Vennootschappen. 
 
Vanuit de leasepoot werd financiering verleend aan de trading poot, vooral aan 
dealerbedrijven en importbedrijven. Bij de Leasing Vennootschappen neemt Armac B.V. een 
prominente plaats in. Sprake zou zijn geweest van de volgende vormen van financiering: 
 

1. lease, 
2. consignatie,  
3. factoring,  
4. demo,  
5. demolease,  
6. occasion, 
7. parts,  
8. equipment/inventory. 
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Na de tweede uitvaart, net voor de surseances van de Holding Vennootschappen, zijn 
gewijzigde overeenkomsten ondertekend, waarmee beoogd werd de eigendomsaanspraken 
van Armac te versterken. 
 
Bij de leasepoot is een nieuw bestuur benoemd dat vanaf begin maart 2009 actief is. 
 
Over de aanspraken van de leasing poot heeft uitgebreid, maar moeizaam overleg 
plaatsgevonden. 
  
Hieronder worden de verschillende financieringsvormen in hoofdlijnen onder de loep 
genomen. 
 
 
1.   Lease 
Het gaat om ongeveer 450 auto’s waarvan de eigendom is geclaimd. Vanwege een behoefte 
aan liquiditeit werden auto’s door Trading Vennootschappen verkocht aan Leasing 
Vennootschappen maar werd het gebruik van de auto vervolgens gecontinueerd via een 
leaseovereenkomst: sale en leaseback. De verkregen financiering was 100%. Deze 
handelwijze heeft ook begin 2009 volop plaatsgevonden, waarmee de tradingpoot in feite 
gebruik maakte van de financieringsmogelijkheden van de leasing poot. Gevolg lijkt te zijn, 
dat de Trading Vennootschappen mede werden gefinancierd door de Leasing Banken. 
 
De eigendomsaanspraken zijn onderbouwd met diverse ordners. Deze aanspraken zijn 
getoetst aan juridische criteria zoals die zouden gelden voor reguliere handelstransacties at 
arms length. Na bestudering van stukken en overleg met betrokkenen hebben de curatoren 
met de Leasing Vennootschappen een overeenkomst gesloten, waarin staat vastgelegd aan 
welke criteria moet zijn voldaan voordat eigendom wordt erkend. Tevens zijn afspraken 
gemaakt over een aan de boedel per auto te betalen bijdrage. 
 
Bij de meeste auto’s zijn de aanspraken inmiddels erkend. Daarnaast is in een aantal 
gevallen de situatie sprake van betwisting, omdat de aangereikte documentatie onvoldoende 
is.  
 
De curatoren hebben zich op het standpunt gesteld, dat in de gevallen waar sprake is 
eigendom van KLH, op de auto’s een recht van pand rust ten behoeve van de Trading 
Banken.  
 
 
2.   Consignatie en 3. Factoring 
 
Hoewel het woord consignatie wordt gebruikt, is eigenlijk sprake van uitgestelde betaling; 
anders dan te doen gebruikelijk bij consignatie had de dealer niet het recht de auto’s aan de 
importeur terug te zenden. Evenmin lag het verkooprisico bij de importeur.  
 
Uit de aanspraken van Armac wordt de volgende - beoogde - procedure afgeleid; 

• de dealer ontving een pro forma factuur (exclusief bpm en btw). Op grond van deze 
factuur werd de aan Armac te betalen rentevergoeding berekend. 

• de importeur zond een verkoopfactuur aan Armac. Dat zou de leveringshandeling zijn 
waarmee de auto in eigendom werd overgedragen aan Armac.  

• Als de auto de status klantverkocht krijgt, dan wel nadat de consignatietermijn is 
verstreken, werd de auto door Armac weer teruggeleverd aan de importeur. 
Leveringshandeling was een creditfactuur. De importeur is dan weer eigenaar van de 
auto.  
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• De importeur factureert aan de dealer inclusief bpm en btw.Op de factuur staat dat 
alleen aan Armac betaalt mag worden. Er wordt een eigendomsvoorbehoud 
bedongen. 

• Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen aan Armac. 

• Armac betaalt onmiddellijk aan de importeur: sprake is van bevoorschotting.  
 
De curatoren hebben de eigendomsaanspraken van Armac afgewezen vanwege 
goederenrechtelijke onvolkomenheden.  
 
De curatoren hebben zich op het standpunt gesteld, dat in de gevallen waar sprake is 
eigendom van Armac, op de auto’s een recht van pand rust ten behoeve van de Trading 
Banken.  
 
 
4.   Demo 
Bij demonstratieauto’s is sprake van een andere gang van zaken. Deze auto’s werden vaak 
door de dealer onmiddellijk op kenteken gezet.  
 
Ook hier werd, volgens opgave door de financier, eigendomsoverdracht beoogd:  

• De importeur factureert aan de dealer, Armac financiert. 

• De auto wordt geleverd aan Armac. 
 
Ook hier hebben de curatoren de eigendomsaanspraken van Armac afgewezen vanwege 
goederenrechtelijke onvolkomenheden.  
 
 
5.   Demolease 
Dit is een afgeleid product dat vrijwel identiek is aan Demo. Hier is geen sprake van een 
koopplicht, maar van een kooprecht. 
 
De curatoren hebben de eigendomsaanspraken van Armac afgewezen vanwege 
goederenrechtelijke onvolkomenheden.  
 
 
6.   Occasion financiering 
Bij de curatoren is een beeld ontstaan dat financieringen lukraak werden verzocht en ook 
verschaft. Facturen gingen soms via een batchbestand, al dan niet per Trading 
Vennootschap of geconsolideerd vanuit de Trading Vennootschappen naar Armac.  
 
De curatoren hebben de eigendomsaanspraken van Armac afgewezen vanwege 
goederenrechtelijke onvolkomenheden.  
 
 
7.   Parts, onderdelen 
Financiering van onderdelen geschiedt via factoring en wel op dezelfde wijze als de factoring 
bij de auto’s plaatsvond: Armac bevoorschot de factuur, en de dealer betaalt aan Armac. 
 
Bij veel merken, Saab, Alfa, KIA, was de gang van zaken zo, dat de fabriek onderdelen direct 
leverde aan de dealer, maar aan de importeur factureerde. Vervolgens factureerde de 
importeur met een opslag aan de dealer. Dat werd door Armac bevoorschot.  
 
Ook hier speelt de vraag naar eigendomsvoorbehouden en pandrecht. Het is moeilijk om de 
feitelijke locatie van Parts te traceren, omdat er geen kentekennummers of VIN codes zijn. 
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Voorlopige conclusie 
Het financieel belang dat hier speelt is aanzienlijk, omdat bij ongeveer 4500 de aanspraken 
van de Leasing Vennootschappen zijn afgewezen. Om deze kwesties duidelijk te krijgen, zal 
nader overleg met de Leasing Vennootschappen plaatsvinden. Daarbij zullen de curatoren 
onderscheid maken tussen: 
  -  de vorm van financiering, 
  -  het automerk, 
  -  Trading Vennootschappen (Kroymans dealers) en Non Trading Vennootschappen.  
 
Ook moet een startdatum worden bepaald, waarbij het van belang is dat de Leasing 
Vennootschappen zich vanaf begin maart 2009 niet, zoals voorheen, liet leiden door het 
groepsbelang. 
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6 DOORSTARTS 
De curatoren hebben zich ingespannen te komen tot zoveel mogelijk doorstarts. Bij de 
importbedrijven speelden grote belangen, ook vanwege de positie van de fabrieken, van niet 
tot de groep behorende merkdealers en vanwege aanspraken op garantie en 
onderhoudswerkzaamheden. 
 
Er zijn 15 doorstarts gerealiseerd, 5 ter zake een importeurschap en de overige bij 
retailbedrijven. Aan werkgelegenheid is daarmee 50 à 60% van de oorspronkelijke 
werkgelegenheid van die bedrijven behouden. 
 
Aan boedelopbrengsten geven de doorstarts het volgende beeld: 
 
Goodwill        € 5.020.000,00 
IE producten       €    100.000,00 
Inventarissen       €    756.000,00 
Boedelbijdragen auto’s en parts    €    570.040,00 
Boedelbijdragen panden     €      51.200,00 
        ------------------- 
Totaal        € 6.497.240,00 
 
Met de doorstart van KIA Nederland is de grootste goodwill verzilvering gerealiseerd t.w. 
€ 3.500.000,00. 
 
Bij een aantal doorstarts zijn auto’s verkocht. Of en in hoeverre de ingeroepen 
zekerheidsrechten worden erkend, kan nu nog niet gezegd worden.
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7 RECHTMATIGHEDEN 
 
7A Eerste uitvaart 
Op 23 januari 2009 heeft een uitvaart van een aantal vennootschappen uit Kroymans 
Corporation B.V. plaatsgevonden naar een “zusterorganisatie” Citadel. Die uitvaart heeft in 
drie delen plaatsgehad; vanuit Kroymans Nederland B.V. zijn de aandelen Kroymans Parts 
Group B.V., Kroymans Industrieel Divisie B.V. en A.R.M.-Stokvis B.V. overgedragen aan 
Citadel Enterprises B.V. voor een gezamenlijke koopprijs van € 1,--. 
 
De uitvaart is begeleid door KPMG. De banken zijn nauw bij de uitvaart betrokken geweest 
en hebben de uitvaart geïnitieerd. De uitgevaren vennootschappen hebben naar gelang hun 
door KMPG bepaalde waarde een deel van de bankschuld “meegenomen”, voor welk deel 
de in Kroymans Corporation B.V. achterblijvende vennootschappen uit de hoofdelijkheid door 
de banken zijn ontslagen. Tevens is ter zake de waarde van de uitgevaren vennootschappen 
een nacalculatie tussen Kroymans Nederland B.V. (de “verkoper”) en Citadel Enterprises 
B.V. (de “koper”) overeengekomen. 
 
Curatoren achten deze uitvaart paulianeus, omdat door de uitvaart per datum 
surseance/faillissement de omvang van het verhaalbaar actief is afgenomen als gevolg 
waarvan één of meer crediteuren is/zijn benadeeld en er bovendien een verstoring van de 
verhaalsorde heeft plaatsgevonden. 
 
Er is hier sprake van een overdracht tegen een symbolische prijs, waarbij de koper een deel 
van de schuld van de achterblijvende vennootschappen overneemt. Het daarmee gemoeide 
bedrag komt ongeveer overeen met de berekende waarde van die ondernemingen. De 
curatoren menen dat deze transactie alle kenmerken heeft van andere,  klassieke pauliana 
gevallen, waarin betaling van de waarde van de overgenomen zaken plaatsvindt door 
verrekening of schuldoverneming. 
 
De pauliana is door curatoren jegens Citadel op 27 mei 2009 ingeroepen. Op dat moment 
was Citadel voornemens een deel van de door haar verworven vennootschappen, te weten 
de SATOR organisatie door te verkopen en met de opbrengst daarvan haar bankschuld af te 
lossen. 
 
Curatoren hebben na uitgebreid overleg met de Trading Banken uiteindelijk bewilligd in die 
verkoop, waartegenover de Trading banken jegens curatoren tot een zeker bedrag instaan 
voor de betalingsverplichtingen van Citadel jegens curatoren indien in rechte wordt 
vastgesteld dat de gewraakte rechtshandeling paulianeus is en Citadel niet in staat is haar 
daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen jegens de curatoren te voldoen. 
 
Curatoren zullen één dezer maanden, in ieder geval voor 1 januari 2010 deze pauliana ter 
beoordeling aan de rechter voorleggen. 
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7B Tweede uitvaart. 
 
De Leasing Vennootschappen hadden een separate financiering. In 2004 werden 8 
kredietovereenkomsten gesloten tussen Kroymans Lease Holding B.V. (tezamen met al haar 
dochters waaronder Armac B.V., ARM-Stokvis Equipment Leasing B.V. en de diverse 
leasemaatschappijen) als steeds dezelfde borrower, en ABN AMRO, Banque LB Lux SA, 
Commerz Bank (Nederland N.V.), Rabo, Fortis, ING Lease, Lloyds TSB Bank plc, NIB 
Capital Bank N.V. als aparte lenders. Daarna is tussen de banken, de guarantors, de 
borrowers en Fortis als security agent een inter creditor agreement gesloten. 
22 december 2006 is BNP Paribas toegetreden als lender. 
 
Na diverse wijzigingen heeft dat geleid tot een situatie waarbij de betrokken banken de 
volgende kredieten beschikbaar hadden gesteld: 
ABN AMRO       95 mljn 
Rabo    100 mljn (later verlaagd tot 92,5 mljn) 
Fortis    100 mljn (later verlaagd tot 86,7 mljn) 
Commerz Bank    30 mljn 
Banque LB Lux SA    50 mljn 
ING Lease   100 mljn 
NIB Capital Bank N.V.   51,5 mljn (in 2008 overgedragen aan SCUTE Bali B.V.) 
Lloyds TSB Bank plc    32 mljn 
BNP Paribas     30 mljn 
 
Het bestuur van de groep veronderstelde begin september 2008 dat ten gunste van de 
Leasing Vennootschappen een herfinanciering was geregeld. Over de herfinanciering werd 
uiteindelijk toch geen overeenstemming bereikt; volgens het bestuur verklaarden de banken 
pas op het laatste moment niet bereid te zijn tot de besproken herfinanciering. 
 
Omdat betrokken partijen voorzagen dat niet zou worden afgelost op de Final Maturity Date 
van 15 december 2008, is op 15 december 2008 een zogeheten standstill agreement 
gesloten waarbij een bevriezing van de situatie werd beoogd en de kredieten werden 
verlengd tot 30 januari 2009. Opmerkelijk is, dat gedurende de standstill aanvullende 
zekerheden zijn verstrekt, onder andere door Kroymans Lease Holding. 
 
In januari 2009 is de standstill verlengd. Volgens het bestuur had het leasing syndicaat 
daarbij als eis gesteld, dat de aandelen die door Kroymans Nederland B.V. werden 
gehouden in Kroymans Lease Holding zouden worden gecertificeerd. Daarbij werd, aldus de 
directie, gedreigd dat het krediet zou worden opgezegd indien niet aan deze wensen van het 
banksyndicaat tegemoet zou worden gekomen.  
 
KPMG heeft onderzoek gedaan naar de positie van de leasing vennootschappen. De 
conclusie van dit onderzoek zou zijn, dat het van belang was om de fiscale eenheid BTW te 
verbreken. 
 
Op 20 februari 2009 is een overeenkomst tussen Kroymans Nederland B.V. en de stichting 
STAK gesloten, waarbij de aandelen die Kroymans Nederland hield in KLH zijn 
overgedragen aan de stichting tegen uitgifte van certificaten. Deze rechtshandeling is 
verricht precies één maand voor het moment dat surseance van betaling aan de 
Holdingmaatschappijen van het concern werd verleend, welke surseance op 31 maart is 
omgezet in een faillissement. 
 
De curatoren menen dat de rechtshandeling van 20 februari 2009 is verricht op een moment, 
dat wetenschap van een onafwendbaar faillissement van de Trading Vennootschappen 
aanwezig was, of had behoren te zijn.  
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Relevant is ook de voorgeschiedenis. Op 13 februari 2009 is het STAK opgericht met 
benoeming van de Maatschappij tot Beheer van het Administratiekantoor als eerste 
bestuurder. Op 20 februari 2009 werden de administratievoorwaarden vastgesteld. Op 19 
maart 2009 werden de heren Lieth en De Beaufort aangesteld als medebestuurder van het 
STAK.  
 
Op 16 april 2009 is in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 
besloten tot benoeming van de heren Sinke en Schoolenberg als bestuurders van Kroymans 
Lease Holding B.V. (KLH). Zij zijn door de banken voorgedragen. De heer Sinke is econoom, 
en staat bekend als een ter zake kundig interim manager. De heer Schoolenberg is Register 
Accountant en gespecialiseerd in restructuring. 
 
Op 4 mei 2009 is in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besloten 
tot wijziging van de statuten van Kroymans Lease Holding B.V., de wijziging komt er - kort 
samengevat - op neer dat de aandeelhoudersmacht van het STAK sterk is teruggebracht ten 
gunste van het bestuur van KLH . 
 
De curatoren doen onderzoek naar de certificering en de gevolgen daarvan.  
De curatoren stellen vast dat met de certificering een splitsing is aangebracht tussen het 
financieel- en zeggenschapsbelang. Gevolg daarvan is, dat de dominantie van het 
concernbelang bij de besluitvorming van de Leasing Vennootschappen terzijde is 
geschoven. De curatoren vragen zich af, of de nieuwe aandeelhouder bij de uitoefening van 
haar toezichthoudende taak de belangen van Kroymans Nederland B.V. (als 
certificaathouder) voldoende behartigt. Ook menen de curatoren dat de verbreking van het 
concernverband heeft geleid tot nadeel bij de Trading Vennootschappen. 
 
Na de uitvaart werden auto’s bij Trading Vennootschappen weggehaald en werden 
betalingen uit hoofde van financieringsovereenkomsten aan Trading Vennootschappen 
werden gestaakt.  
 
Het STAK bestuur is er op gewezen dat het goed mogelijk is, dat de curatoren tot het 
standpunt komen dat de tweede uitvaart paulianeus of onrechtmatig is geweest. 
 
Een aandeelhouder dient op zorgvuldige wijze de belangen van certificaathouders te 
waarborgen. De curatoren menen dat het bestuur van de vennootschappen in eerste 
instantie en primair, overleg voert met het banksyndicaat.  
 
De curatoren hebben bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en het STAK bestuur 
verzocht om een nadere onderbouwing van het gevoerde beleid, waarbij wordt aangestuurd 
op liquidatie, dan wel verkoop van ondernemingen.  
 

 
 
 
 

7C Bestuurdersaansprakelijkheid 
De curatoren doen onderzoek naar onrechtmatigheden, benadelingshandelingen, wanbeleid 
en feitelijk bestuur.  
 
Voor dit onderzoek bestaat bij de diverse media veel interesse. De curatoren wensen zich 
mede gelet op de persoonlijke belangen van betrokkenen terughoudend op te stellen, in 
ieder geval totdat nader onderzoek is verricht. 
 
Daarop vooruitlopend kunnen de curatoren meedelen dat in ieder geval de wijze van 
administratie en financiële verslaglegging, met name bij KIE, zal worden onderzocht. 
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Ook zal een oordeel worden gevormd of de door het management voorgestane reorganisatie 
en genomen maatregelen voldoende waren en of de uit de opgezette en later gewijzigde 
concernstructuur met daaraan verbonden inherente risico’s voortvloeiende zorgplicht voor de 
crediteuren van de Trading Vennootschappen in voldoende mate in acht is genomen. 
 
De curatoren hebben over deze kwesties nog geen standpunt ingenomen. 
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8 CREDITEUREN 
 
De Belastingdienst en UWV hebben nog geen (definitieve) vorderingen ingediend. 
 
Bij de Belastingdienst speelt het probleem dat tengevolge van de uitvaarten, er twee 
wijzigingen hebben plaatsgevonden in de fiscale eenheid BTW. Bij een fiscale eenheid BTW 
vervalt de aansprakelijkheid van de uitgevaren vennootschappen voor BTW schulden van de 
achtergelaten fiscale eenheid, vanaf het moment dat melding is gedaan aan de 
Belastingdienst. Dat is gebeurd op 23 januari 2009 en 20 februari 2009. 
Dit heeft tot gevolg, dat de Belastingdienst dient te komen tot berekeningen: 

- Van de BTW schulden tot 23 januari 2009 (waarvoor ook de uitgevaren 
vennootschappen aansprakelijk zijn);  
- Van de BTW schulden van 23 januari 2009 tot 20 februari 2009, waarvoor ook de 
Leasing Vennootschappen aansprakelijk zijn; 
- Van de BTW schulden die zijn ontstaan na 20 februari 2009. 

 
De curatoren hebben begrepen dat ten behoeve van de bij de eerste uitvaart vertrokken 
vennootschappen, een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst is gesloten waarbij 
de aansprakelijkheid van de uitgevaren vennootschappen is beperkt to EUR 3,3 mljn voor 
BTW schulden. 
 
De curatoren onderzoeken deze BTW problematiek. 
 
Per vennootschap wordt een aparte crediteurenadministratie bijgehouden, waar mogelijk en 
relevant is daarvan bij de verkorte verslaglegging van vennootschappen melding gemaakt. 
Deze opgaven zijn nog lang niet definitief, de curatoren zijn volop bezig met het 
inventariseren van de schuldenlast en kunnen daar nu geen uitspraken over doen.
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9. KROYMANS IMPORT EUROPE B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/223F   
Datum uitspraak   : 31 maart 2009 
Gegevens onderneming  : De Corridor 25, 3621 ZA Breukelen 
Activiteiten onderneming                   : import en export van automobielen en 
      onderdelen daarvan. 
Personeel    : 51 
Aangetroffen auto’s   : 4.283 
Aangetroffen contanten  : € 798,93  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Kroymans Import Europe B.V. is opgericht bij akte van 4 november 2002 onder de statutaire 
naam Kroymans Acquisition V B.V. Op 27 mei 2003 is de statutaire naam gewijzigd in 
Cadillac Europe B.V. Sedert de oprichting is Kroymans Corporation B.V. enig 
aandeelhouder. Het bestuur van KIE wordt gevormd door Kroymans Corporation B.V. en de 
heren G.C.A. Jansen, J.A.H. Scholtens en H. Salomons. Iedere bestuurder was alleen en 
zelfstandig bevoegd. 
 
Op 31 december 2006 heeft een (juridische) fusie tussen Cadillac Europe B.V. als 
verkrijgende vennootschap en Kroymans Hummer B.V. en Kroymans Hummer Europe B.V. 
als verdwijnende vennootschappen plaatsgehad, waarbij voorts de statutaire naam is 
gewijzigd in Kroymans Import Europe B.V. (hierna: KIE). 
 
KIE houdt kantoor te Breukelen aan het adres De Corridor 25, een zichtlocatie aan de 
Rijkssnelweg A2 Utrecht Amsterdam. KIE deelt deze kantoorruimte samen met Kroymans 
Breukelen B.V. en Kroymans Import Benelux B.V. 
 
Volgens de bedrijfsomschrijving in het Handelsregister bestaan de activiteiten van KIE uit de 
import en export van alsmede de groot- en kleinhandel in automobielen en onderdelen 
daarvan. Feitelijk was KIE binnen Europa (alsmede in Zwitserland en Noorwegen) actief als 
importeur van voertuigen van fabrikant General Motors (“GM”), meer in het bijzonder de 
merken Cadillac, Corvette en Hummer.  
 
De rechtsvoorganger(s) van KIE treden sinds sedert 2003 op als importeur van de 
genoemde automerken. Daartoe werd een ‘Wholesaler agreement’ gesloten met General 
Motors Overseas Distribution Corporation (“GMODC”) een vennootschap gevestigd te 
Michigan Verenigde Staten.  
 
Met een uitzondering van een tweetal typen Cadillac (BLS en BLW), die in de Saab fabriek in 
Zweden worden geproduceerd, worden alle auto’s onder de Wholesaler agreement in de 
Verenigde Staten geproduceerd. 
 
Aankopen van auto’s door KIE werden gefinancierd door voorheen aan GMODC gelieerde, 
maar inmiddels zelfstandig opererende entiteiten, te weten GMAC Bank GmbH en GMAC 
UK Plc. In dat kader is overeengekomen dat GMAC Bank GmbH en GMAC UK Plc als 
verkoper optreden onder de genoemde Wholesaler agreement, waarop aanvullend ‘terms of 
sale’ van toepassing zijn verklaard. Deze ‘terms of sale’ kennen, afhankelijk van de herkomst 
van de auto’s (VS of Europa), een eigen goederenrechtelijk regime ten aanzien van 
eigendomsovergang en/of zekerheden. 
 
GMODC heeft de Wholesaler agreement inmiddels vanwege het faillissement van KIE 
opgezegd. 
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Structuur 
KIE was onder meer verantwoordelijk voor het oprichten en in stand houden van een 
Europees dealernetwerk voor de merken Cadillac, Corvette en Hummer. Dit dealernetwerk 
bestond uit Regional Sales Offices (“RSO’s”). RSO’s zijn speciaal voor dit doel opgerichte 
buitenlandse vennootschappen (in Duitsland, Nederland, Zwitserland, Italië, Frankrijk, 
Zweden en Hongarije) of door KIE aangestelde externe partijen (in Spanje, Griekenland, 
Denemarken). 
 
De rol van deze RSO’s was beperkt tot het vertegenwoordigen van KIE, de RSO’s 
beschikten niet over een eigen verkoopbudget maar slechts over een kostenbudget. Het 
beleid van de RSO’s werd door KIE bepaald. 
 
Het personeel werd aangesteld door KIE, maar trad in dienst bij de RSO’s.  
 
KIE was de centrale vennootschap van waaruit auto’s, onderdelen en accessoires werden 
geïmporteerd en gedistribueerd. De RSO’s waren dan ook geen contractspartij voor de 
dealers in betreffende landen. De dealercontracten werden rechtstreeks tussen KIE en de 
dealers gesloten. Ook de import en verkoop van genoemde producten vond rechtstreeks 
plaats tussen KIE en de dealers zonder (contractuele) tussenkomst van de RSO’s. Als 
gevolg hiervan zijn de te verkopen auto’s derhalve in beginsel nimmer eigendom van de 
RSO’s geworden. De auto’s werden juridisch rechtstreeks door KIE verkocht en geleverd 
aan de dealers. De RSO’s waren in beginsel slechts eigenaar van PR-auto’s.  
 
Om de import, homologatie en kentekenvoorziening in betreffende landen te kunnen regelen, 
werden tevens enkele houdstervennootschappen in het buitenland opgericht. Deze 
vennootschappen waren slechts bedoeld om voornoemde activiteiten te kunnen uitvoeren en 
stroomlijnen. Deze vennootschappen waren van belang als “Importer of Record”, 
vennootschappen waarmee auto’s in konden worden geregistreerd. 
 
Er was sprake van de volgende RSO’s: 

• Kroymans Import Benelux B.V.  

• Kroymans Import Sverige AB 

• Kroymans Import Schweiz GmbH 
• Kroymans Import France S.a.r.l. 

• Cadillac Central Europe Kft. 

• Kroymans Import Italia Srl. 

• Cadillac Corvette HUMMER Deutschland GmbH 
 
Het bestuur van de RSO’s werd gevormd door bestuursleden van Kroymans Corporation, 
waaronder de heren Scholtens, Manders en Van der Steenhoven.  
 
Door het faillissement van KIE bestond er geen verdere toekomst voor de diverse RSO’s. 
Nadat het faillissement van KIE werd uitgesproken, hebben de curatoren bij buitenlandse 
advocaten advies ingewonnen ter zake de mogelijkheden om naar plaatselijk recht eigen 
aangifte tot faillietverklaring te doen. Vervolgens hebben bestuursleden van de betreffende 
RSO’s reeds in diverse landen eigen aangifte tot faillietverklaring gedaan. Naar verwachting 
zal binnenkort voor iedere buitenlandse entiteit bekend zijn op welke wijze tot afwikkeling kan 
worden overgegaan (liquidatie of faillissement).  
 
Cijfers 
Uit thans beschikbare cijfers blijken de volgende ontwikkelingen 
 
Verkopen: 
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Jaartal  Aantallen verkochte auto’s 
2006 6.126 
2007 6.981 
Geprognosticeerd 2008 2.524 

 
Winst: 
 

Jaartal Winst voor belastingen 
2006 EUR 25.300.000 -/- 
2007 EUR 1.954.000 
Geprognosticeerd 2008 EUR 42.000.000 -/- 

 
Volgens de vennootschap zouden de cumulatieve verliezen eind 2008 circa EUR 90 miljoen 
bedragen. 
 
De vennootschap zelf heeft de volgende oorzaken geïdentificeerd voor de aanzienlijke 
terugloop van de verkopen: 
-de hoge olieprijzen van begin 2008 in combinatie met de teruggelopen populariteit en 
reputatie van Amerikaanse automerken; 
-een gewijzigd fiscaal regime met nadelige gevolgen ten aanzien van een aantal van de 
gevoerde merken; 
-de economische en financiële crisis; 
-een strategische wijziging van GM ten aanzien van het merk Hummer 
-de opgetreden problemen bij zowel GM althans GMAC. 
 
In verband met deze negatieve ontwikkelingen is overleg met General Motors opgestart 
welke overleg zou hebben geresulteerd in afspraken omtrent financiële steun alsmede het 
gefaseerd overdragen van een aantal van de door KIE ontwikkelde activiteiten, waaronder 
marketing, distributie van onderdelen, after sales en mogelijk zelfs de verkoopactiviteiten. 
Per saldo bestond derhalve het voornemen om de activiteiten van KIE gefaseerd over te 
dragen aan General Motors. Tot het uitwerken althans uitvoeren van deze plannen is het niet 
meer gekomen, vanwege het faillissement van de Kroymans groep. 
 
Voorraad auto’s 
Er is sprake van een aanzienlijke voorraad automobielen. De voorraadadministratie van KIE 
geeft aan dat het om een aantal van 4.283 voertuigen gaat, dat zich verspreid over Europa 
bevindt.  
 
Er zijn enkele zogenaamde compounds waar aanzienlijke aantallen auto’s in opslag staan. In 
de Rotterdamse haven staat een aantal van 1.881 stuks. Een niet onbelangrijk aandeel 
daarvan bevindt zich al lange tijd (variërend van een half jaar tot drie jaar) in de opslag. Als 
gevolg van weersinvloeden (zeewind en zure regen) is aan veel auto’s schade opgetreden, 
met name corrosie van aan de buitenkant bevestigde chromen onderdelen. Om die reden 
dient uit te worden gegaan van een aanmerkelijke waardevermindering van deze auto’s. 
 
De omvang van de voorraad in Zweden is onduidelijk maar volgens de laatste inzichten gaat 
het om een aantal van circa 290 auto’s.  
 
Daarnaast bevinden zich de nodige auto’s bij de RSO’s en bij externe partijen. Waar mogelijk 
worden deze auto’s teruggehaald naar Nederland. Bij verschillende vervoerders en 
reparateurs bevinden zich tenslotte ook nog (kleinere aantallen) auto’s waarbij veelal geldt 
dat beroep wordt gedaan op retentierechten en afgifte van auto’s om die reden wordt 
geweigerd. 
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De eigendomssituatie van de auto’s en/of de zekerheidsaanspraken op de auto’s kunnen 
niet eenduidig uit de administratie van KIE worden opgemaakt en dient aldus per individueel 
voertuig te worden uitgezocht i) wie eigenaar is en ii) of er een zekerheidsaanspraak op rust. 
Dat geschiedt door onderzoek van de historische bankadministratie, facturen en 
e-mailcorrespondentie. Dit is een tijdrovende en complexe aangelegenheid en resulteert in 
een enorme belasting van de boedel, ook omdat ten aanzien van een en dezelfde auto soms 
meerdere transacties hebben plaatsgehad (koop, doorverkoop, terugkoop, financiering) 
terwijl steeds per auto aan de hand van beschikbare documentatie en betalingsgegevens 
beoordeeld moet worden of sprake is van rechtsgeldige (goederenrechtelijke en 
verbintenisrechtelijke) aanspraken. Teneinde tot een zo spoedig mogelijke vaststelling te 
komen, laten de boedel en de betrokken banken zich assisteren door een aantal voormalig 
werknemers van de vennootschap die thans via een uitzendbureau werkzaam zijn voor de 
pandhouders en de boedel. 
 
GMAC Bank GmbH en GMAC UK Plc traden op als financiers van de aangekochte auto’s en 
pretenderen uit dien hoofde hoge vorderingen te hebben (circa EUR 30 miljoen) en hebben 
(in eerste instantie) aanspraak gemaakt op eigendom(svoorbehoud) althans pandrechten op 
alle auto’s in Rotterdam en Göteborg.  
 
Daarnaast maken verschillende locale GMAC entiteiten (GMAC HB (Zweden), GMAC Italia 
S.p.a., GMAC Continental LLC (België), GMAC Nederland N.V., GMAC Espana SA en 
GMAC Suisse SA) aanspraak op eigendom en/of zekerheidsrechten. Er is sprake van 
verschillende overeenkomsten tussen KIE en deze locale GMAC entiteiten, waarbij veelal de 
volgende structuur werd aangehouden.  
KIE verkocht auto’s aan ondernemingen die deel uitmaakten van het (externe of interne) 
dealernetwerk, waarbij een zogenaamde rente vrij periode werd aangehouden. Dat bracht 
met zich dat de dealer de koopsom eerst na afloop van deze rentevrij periode en in sommige 
gevallen zelfs na verkoop aan een eindgebruiker, behoefde te voldoen. De koopsom van de 
betreffende auto werd vervolgens door een locale GMAC entiteit aan KIE voldaan, 
tengevolge waarvan de eigendom van de auto bij deze GMAC kwam te rusten en waarbij de 
financieringslasten voor rekening van KIE kwamen. KIE heeft zich bij deze overeenkomsten 
jegens de locale GMAC entiteiten voorts verplicht auto’s van GMAC entiteiten terug te kopen 
tegen de originele factuurprijs indien i) auto’s binnen zekere periode niet door de dealer 
werden verkocht ii) auto’s door GMAC entiteiten werden opgeëist omdat dealers niet aan 
hun betalingsverplichtingen voldeden. Ook kwam het voor dat een vordering op een dealer 
vanwege een verkochte auto aan een GMAC entiteit werd verkocht en overgedragen, 
waarbij ook de voorbehouden eigendom op de auto aan de GMAC entiteit werd 
overgedragen. Ook hier gold dan dat KIE gehouden was onder omstandigheden de auto 
terug te kopen. KIE heeft niet in alle gevallen aan haar daaruit voortvloeiende 
betalingsverplichtingen jegens deze GMAC entiteiten voldaan om welke reden deze GMAC 
entiteiten ook aanspraak maken op eigendom van auto’s dan wel pretenderen daarop 
zekerheidsaanspraken te hebben. 
 
De situatie met betrekking tot de 1.881 auto’s die zich in Rotterdam bevinden is inmiddels 
grotendeels afgewikkeld. Ten aanzien van 82 auto’s is komen vast te staan dat deze 
rechtstreeks van GM zijn gekocht en dat deze auto’s zijn betaald, zodat GMAC Bank GmbH 
en GMAC UK Plc hun aanspraken daarop in een relatief vroeg stadium hebben 
prijsgegeven. De resterende Broekman voorraad kent de volgende onderverdeling: 
 
 

     
Broekman 
voorraad 

1.799    
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‘Financed 
GMAC’ 

1.425    

  European Non European 
Custom 
Cleared 

Non European 
Non Custom 
Cleared 

GMAC GmbH 1.046 173 109 764 
     
GMAC UK 379 71 17 291 
     
‘#N/B’ 374    
  European Non European 

Custom 
Cleared 

Non European 
Non Custom 
Cleared 

  35 258 81 
 
 
GMAC Bank GmbH en GMAC UK Plc meenden dat zij ten aanzien van 1.799 auto’s ofwel 
een eigendomsvoorbehoud kunnen uitoefenen dan wel dat daarop een pandrecht rust. Ten 
aanzien van 374 auto’s geldt dat deze op enig moment door GMAC zijn gefinancierd, maar 
dat deze inmiddels door KIE zijn voldaan. De auto’s zouden volgens GMAC niettemin als 
zekerheid strekken voor de vorderingen van GMAC omdat sprake zou zijn van een 
zogenaamd ‘krediet eigendomsvoorbehoud’ dan wel ‘kredietpand’. Ten aanzien van 1.425 
auto’s heeft GMAC gesteld dat de koopprijs daarvan nog niet is voldaan. Het gaat daarbij om 
244 Europese auto’s en 1.181 auto’s afkomstig uit de Verenigde Staten.  
De toepasselijke voorwaarden bepalen dat een eigendomsvoorbehoud geldt met betrekking 
tot een Europese auto tot het moment dat i) de gehele koopsom is voldaan en ii) de auto’s 
de opslag in Rotterdam verlaat.  
Met betrekking tot de niet Europese auto’s geldt een ander regime. Kennelijk vanwege 
administratiefrechtelijke althans fiscale overwegingen dient KIE eigenaar van een voertuig te 
zijn op het moment dat het wordt ingevoerd in de Europese Unie. Om die reden bepalen de 
toepasselijke voorwaarden dat de eigendom van een auto, direct voordat deze wordt 
ingeklaard, overgaat op KIE evenwel met een zogenaamd voorbehouden pandrecht. Aldus is 
beoogd geen volle eigendom te leveren maar eigendom met een beperkt recht.  
Met GMAC bestaat discussie omtrent de omvang van de haar toekomende 
zekerheidsaanspraken. De boedel stelt zich onder meer op het standpunt dat auto’s die 
volledig zijn voldaan onbezwaard (met een aanspraak van GMAC) in de boedel vallen 
alsmede dat ten aanzien van een aantal auto’s geen rechtsgeldig pandrecht is gevestigd, 
terwijl GMAC stelt dat alle auto’s in Rotterdam onder de paraplu van haar 
zekerheidsaanspraken vallen. De discussie heeft zich voorshands toegespitst op een aantal 
van in elk geval 483 auto’s. 
 
Daarnaast spelen allerlei praktische problemen. Een goed voorbeeld daarvan is het aflopen 
van zogenaamde Europese typegoedkeuringen. Op grond van EU wetgeving wordt per type 
auto een typegoedkeuring afgegeven. Deze typegoedkeuring heeft een beperkte 
houdbaarheid. Na het verlopen van de typegoedkeuring kunnen auto’s in beginsel niet meer 
zonder meer in EU landen worden verkocht. Ten aanzien van een groot aantal auto’s geldt 
dat de typegoedkeuring in juni 2009 afliep, zodat daarin moest worden voorzien. De boedel 
is erin geslaagd om de typegoedkeuringen in diverse Europese landen tijdig te regelen, met 
als gevolg dat de auto’s die in de boedel vallen in deze landen kunnen worden verkocht, 
hetgeen de verkoopopbrengst zal verhogen. 
 
De boedel enerzijds en GMAC UK PLC en GMAC Bank GmbH anderzijds hebben na 
machtiging van de rechter-commissaris op 31 juli 2009 een vaststellingsovereenkomst 
gesloten. Partijen zijn daarbij overeengekomen dat 1.425 van de 1.799 auto’s eigendom zijn 
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van GMAC UK PLC en GMAC Bank GmbH, zodat de boedel daarop geen aanspraken kan 
doen gelden. Anderzijds hebben GMAC UK PLC en GMAC Bank GmbH hun aanspraken op 
374 auto’s vrijgegeven en hebben zij een lump sum van € 400.000,- betaald ter afkoop van 
gepretendeerde rechten op nog eens 20 auto’s en hebben is bovendien een boedelbijdrage 
van € 320.000,- aan de boedel betaald.  
 
De vordering van retentor Broekman Car Handling B.V. die volgens haar opgaaf tot 30 juni 
2009 € 1.531216,63 bedroeg is voor een bedrag van € 760.000,- gecedeerd aan ABN Amro 
Bank N.V. De boedel zal voor haar medewerking aan de afkoop van de vordering van deze 
retentor een boedelbijdrage van € 110.000,-. ontvangen.  
 
De boedel is in samenwerking met de pandhouders begonnen met de verkoop van 
voornoemde door GMAC UK PLC en GMAC Bank GmbH aan de boedel vrijgegeven auto’s. 
Daarvoor is een speciaal verkoopteam samengesteld waarin tevens ter zake kundige oud-
medewerkers van Kroymans zijn opgenomen.  
 
Een aantal auto’s is vooralsnog niet ter verkoop aangeboden omdat daarop claims van 
derden rustten. GMAC local offices claimen op basis van verschillende rechtsgronden thans 
in totaal 35 auto’s. De boedel is met deze GMAC local offices in gesprek over deze auto’s.  
Daarnaast zijn er ongeveer tien derde partijen, veelal dealers, die op basis van voor het 
faillissement verrichte (aan)betalingen aanspraak maken op in totaal ongeveer 17 auto’s die 
onderdeel uitmaken van de 374 auto’s die volgens de met GMAC UK PLC en GMAC Bank 
GmbH gesloten overeenkomst aan de boedel toekomen.  
 
Eén van deze partijen heeft in kort geding afgifte van een tweetal auto’s gevorderd. De 
voorzieningenrechter te Rotterdam heeft deze vordering bij vonnis van 7 mei 2009 
afgewezen. Een andere partij heeft bij dagvaarding van 20 mei 2009 in een bodemprocedure 
afgifte van een drietal auto’s gevorderd. Met machtiging van de rechter-commissaris wordt 
tegen deze vordering eveneens verweer gevoerd.  
 
De meeste aanspraken worden door de boedel betwist omdat de auto’s niet voorafgaand 
aan het faillissement aan de kopers zijn geleverd en de levering op grond van artikel 35 
Faillissementswet niet kan worden voltooid. Teneinde tot een afwikkeling van deze kwesties 
te kunnen komen, heeft de boedel de partijen die geen gerechtelijke procedure aanhangig 
hebben gemaakt bericht na welke termijn de auto’s aan derden zullen worden verkocht. 
Nadat deze termijnen zijn verstreken zal de boedel verkoophandelingen ondernemen.  
 
Auto’s in het buitenland 
In het buitenland bevindt zich een onbekend aantal auto’s waarvan de eigendomsrechten 
zoveel mogelijk door de boedel worden onderzocht. Evenals bij de auto’s te Rotterdam geldt 
dat dit een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid is. Auto’s die zich bevinden bij vele 
tientallen dealers in Europa dienen ieder individueel te worden bestudeerd en bij iedere auto 
is teruggaaf aan de boedel geen vanzelfsprekendheid. Bij inspanningen van de boedel om 
auto’s naar Nederland terug te halen wordt de boedel regelmatig geconfronteerd met 
gepretendeerde retentierechten. Daarbij is van belang dat met iedere dealer een 
dealercontract is gesloten waarin veelal afwijkende bepalingen zijn opgenomen, onder 
andere omtrent het voor die betreffende rechtsrelatie toepasselijke recht. In die gevallen 
wordt de rechtsgeldigheid van de door de betreffende partij genoemde claims onderzocht en 
wordt in voorkomende gevallen getracht een regeling te treffen. In sommige gevallen is 
reeds assistentie gevraagd aan buitenlandse advocaten.  
De boedel wordt ook bij deze werkzaamheden ondersteund door de eerder genoemde oud-
werknemers die via een uitzendbureau voor de boedel en de pandhouders werkzaam zijn. 
Daarnaast werkt de boedel ter zake deze kwesties nauw samen met NTAB en Mirus omdat 
er vaak sprake is van overlappende werkzaamheden. Veelal gaat het om partijen waar 
auto’s van KIE staan en/of om partijen die auto’s claimen die bij Broekman Car Handling in 
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Rotterdam staan, maar die volgens de boekhouding van KIE daarnaast ook een 
debiteurenpositie hebben.     
 
Voorraad onderdelen 
De opslag, het voorraadbeheer en de logistieke afwikkeling van de bevoorrading van het 
dealernetwerk voor wat betreft auto-onderdelen is uitbesteed aan een derde, Caterpillar 
Logistics Services Inc. te België. Ook deze partij heeft zich op een retentierecht beroepen 
vanwege een hoge openstaande vordering. Ter zake deze kwestie is inmiddels een regeling 
getroffen, waarbij de voorraad aan Caterpilar is verkocht.  
 
Huur 
Het pand te Breukelen wordt door Kroymans Corporation en KIE gehuurd van Fortis 
Vastgoed Lease B.V. De verhuurder heeft de huurovereenkomst bij brief van 28 april 2009 
met onmiddellijke ingang ontbonden. De curator onderzoekt nog in hoeverre de contractuele 
bepaling op basis waarvan deze ontbinding van de huurovereenkomst is gebaseerd 
rechtsgeldig is. Omdat het pand thans nog door de boedel in gebruik is en omdat de 
verhuurder er baat bij heeft dat er geen sprake is van leegstand, hebben de boedel en de 
verhuurder in juli 2009 een gebruikersovereenkomst gesloten die werking heeft vanaf 28 
april 2009, met een tussentijdse opzegtermijn van één maand. Van deze tussentijdse 
opzegmogelijkheid is door partijen nog geen gebruik gemaakt.  
 
Debiteuren 
Ten tijde van de faillietverklaring was er volgens de administratie van KIE EUR 24,7 miljoen 
aan openstaande debiteuren, waarvan een groot deel zich buiten Nederland bevindt. De 
debiteuren worden door een daartoe door de banken ingeschakeld gespecialiseerde bedrijf 
in overleg met de curator geïnd. Tot op heden is ruim EUR 1,1 miljoen aan openstaande 
vorderingen geïncasseerd.  
 
Ten aanzien van de openstaande vorderingen is een aantal zaken van belang: 
 
- bij een aantal debiteuren is tevens sprake van een crediteurenpositie die niet is verwerkt in 
de debiteurenoverzichten. Als gevolg hiervan is bij sommige debiteuren zelfs sprake van een 
crediteurenpositie in plaats van een debiteurenpositie; 
- een aantal debiteuren is gefinancierd door GMAC, die zich op haar beurt beroept op 
verrekening met tegenvorderingen; 
- een aantal auto’s die, al dan niet in consignatie, zijn gefactureerd aan dealers, zijn nooit 
geleverd met als gevolg dat de onderliggende facturen niet inbaar zijn. 
 
De debiteurenincasso heeft er tevens toe geleid dat auto’s waarvoor KIE geen betaling heeft 
ontvangen door haar zijn teruggehaald. 
 
Inmiddels is inzake de incasso van een aantal openstaande debiteuren juridische hulp 
verzocht aan buitenlandse advocaten. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris 
wordt in voorkomende gevallen een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt.  
 
Personeel 
KIE had 51 werknemers. Het personeel is gezamenlijk met de werknemers van Kroymans 
Corporation ontslagen. Thans zijn nog drie werknemers in opdracht van de curator en de 
banken werkzaam. Zijn bieden ondersteuning bij het uitzoeken van de rechten die de diverse 
partijen stellen te hebben op de auto’s van KIE en bij de debiteurenincasso. 
 
Overig 
De boedel wordt veelvuldig geconfronteerd met aanspraken van partijen die onderdeel 
uitmaken van het dealernetwerk, variërend van vorderingen tot afgifte van auto’s, vergoeding 
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van garantieclaims, restituties, et cetera. Deze aanspraken worden zoveel mogelijk 
geïnventariseerd en waar mogelijk afgewikkeld. 
 
Crediteuren 
- Boedelvordering: nihil 
- Preferente vorderingen € 94.654,23. 
- Concurrente crediteuren € 10.146.614,55 
- Betwist concurrent € 466,88 
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10. VERKORTE VERSLAGLEGGING VAN VENNOOTSCHAPPEN 
De volgorde is thematisch en sluit zoveel mogelijk aan bij het organogram van de groep. 

 

KROYMANS CORPORATION B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/221 F 
Datum uitspraak   : 31 maart 2009 
Gegevens onderneming  : Marathon 3, Hilversum 
Activiteiten onderneming  : topholding 
Personeel    : 0 werknemers 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap is de holding van de Kroymans Groep. 
 
2. ACTIVA 
Bestuurders van de vennootschap zijn de heer P.A. Cornelis, de heer I.H.H.J.M. Manders en 
de heer A.J.M. van der Steenhoven. De raad van commissarissen bestaat uit de heren 
A.W.B. Ebben, R.W.A. de Becker en R.D. Laxy. 
 
Aandeelhouders van de vennootschap zijn de stichting Stichting Administratiekantoor 
Kroymans Corporation (99,99%) en de heer F.J. Kroymans (0,01%). 
 
Er zijn geen lopende procedures bekend. Het pand aan de Marathon 3 te Hilversum werd 
gehuurd door ARM Stokvis B.V. van de Vennootschap voor Onroerende Zaken de 
Nederlanden B.V. De vennootschap Kroymans Corporation was feitelijk gevestigd in het 
pand maar had geen huurovereenkomst. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
Een deel van de bedrijfsinventaris werd geleased van ARM Stokvis Equipement Leasing 
(ASEL). Of de lease rechtsgeldig is is onderwerp van onderzoek. Het betreft een server, 
computers en meubilair. Een deel van de inventaris is eigendom van ARM Stokvis B.V. 
 
Op 6 januari 2009 is pandrecht gevestigd op vorderingen en rechten. Registratie van deze 
akten heeft op 8 en 9 januari 2009 plaatsgevonden. 
 
Er zijn geen voorraden aangetroffen van waarde. 
 
Er loopt een discussie omtrent de kunst en antiek aanwezig in het pand op de Marathon te 
Hilversum. Volgens een taxatierapport uit 2007 is deze kunst eigendom van vennootschap. 
ARM Stokvis stelt echter eigenaar te zijn van de kunst en antiek. Zij zal dit moeten aantonen 
en is daar tot op heden niet in geslaagd. 
 
4. DOORSTART 
Geen bijzonderheden. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen: € 7.299,57 (WPM Kantoormanagement B.V.)  
- Preferente vorderingen: € 38.038.313,- (Fiscus) 
- Concurrente crediteuren (aantal: 164) : € 10.019.846,67 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Geen verdere werkzaamheden. 
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KIA NEDERLAND B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/267 F 
Datum uitspraak   : 5 april 2009 
Gegevens onderneming  : Marconiweg 2, (131 PD) Vianen 
Activiteiten onderneming : De im- en export van alsmede de groot- en klein  

 handel in automobielen en onderdelen daarvan,    
 dit alles in de ruimste zin van het woord; het 
 exploiteren van garagebedrijven; het optreden 
 van fabrieks-vertegenwoordiger; het voeren van 
 agentschappen. 

Personeel    : 75 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was importeur van het merk Kia. Haar werkzaamheden bestonden uit 
distributie van personenauto’s en onderdelen in Nederland. Bestuurder van de vennootschap 
is Cornelis Nicolaas Maria Baltus en Kroymans Car Import B.V. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Car Import B.V.  
 
Er zijn geen lopende procedures bekend.  
 
Het pand aan de Marconiweg 2 werd gehuurd van Kroymans Lease Holding B.V.  

 
2. ACTIVA 
Bij de vennootschap is kantoorinventaris aangetroffen welke tezamen met de overige activa 
van vennootschap is overgenomen door Kia Motors Nederland B.V.  
 
In totaal heeft de verkoop van de activa van vennootschap EUR 6.690.000,- opgebracht. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007. Op 6 januari 2009 is pandrecht gevestigd op vorderingen en rechten. Registratie van 
deze akten heeft op 8 en 9 januari 2009 plaatsgevonden. 
 
4. DOORSTART 
De activa van de vennootschap zijn verkocht aan Kia Motors Nederland B.V. zoals hierboven 
omschreven. 
 
Aan circa 50 oud-medewerkers van de vennootschap is een nieuwe arbeidsovereenkomst 
aangeboden. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering  nihil 
- preferente vorderingen € 3.719.567,87 
- concurrente crediteuren € 8.392.063,25 (aantal: circa 300). 

 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie van vorderingen.  
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B.V. AUTO IMPORT MAATSCHAPPIJ A.I.M. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/353 F 
Datum uitspraak   : 28 april 2009 
Gegevens onderneming  : Ir. D.S. Tuijnmanweg 1, 4131 PN te Vianen 
Activiteiten onderneming  : importeur van het merk Saab 
Personeel    : 33, datum ontslag 29 april 2009 
Aangetroffen auto’s   : 1 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 6.062,52 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De activiteiten van de vennootschap bestonden uit het importen van Saab personenauto’s en 
onderdelen. 
 
Enig aandeelhouder van A.I.M. is Kroymans Car Import B.V. Alleen/zelfstandig bevoegd 
bestuurder van A.I.M. zijn de heer C.H. van den Berg en Kroymans Car Import B.V. 
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
Het pand aan de Tuijnmanweg wordt gehuurd van Kroymans Real Estate Lease B.V. De 
huurovereenkomst is bij brief van 19 juni 2009 door de verhuurder opgezegd. Het pand zal 
op 30 september 2009 worden opgeleverd. Daarnaast huurt de vennootschap een tweetal 
opslaglocaties. 
 
2. ACTIVA 
A.I.M. beschikt over kantoorinventaris en werkplaatsinventaris. A.R.M. Equipment Leasing 
pretendeert eigenaar te zijn van voormelde inventaris. De inventaris is ter veiling 
aangeboden. 
 
A.I.M. heeft een voorraad Saab’s. Deze voertuigen stonden bij de diverse dealers. 
 
Daarnaast beschikt A.I.M. over een voorraad onderdelen, drukwerk en merchandise. 
 
De activa  zijn in overleg met betrokken partijen verkocht door BVA Auctions.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009.  
 
Diverse partijen pretenderen eigenaar dan wel zekerheidsgerechtigde te zijn van een aantal 
auto’s. Deze rechten worden onderzocht. 
 
4. DOORSTART 
Op 20 mei 2009 hebben de curatoren van A.I.M. een overeenkomst gesloten met Beherman 
European N.V. met betrekking tot immateriële activa. De werkzaamheden ten behoeve van 
de dealers zijn voortgezet door een nieuwe opgerichte dochtervennootschap van koper. 
Hiertoe heeft zij acht werknemers van gefailleerde in dienst genomen. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering: € 635,32 
- Preferente vorderingen € 780.664,20 
- Concurrente crediteuren € 951.495,88 
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- Betwist preferente vordering € 12.356,28 
 
 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheids- en eigendomsrechten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart. 
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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KROYMANS JAGUAR IMPORT NEDERLAND B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/354 F 
Datum uitspraak   : 28 april 2009 
Gegevens onderneming         : Soestdijkerstraatweg 66a, 1213 XE te            

 Hilversum                                                        
Activiteiten onderneming  : Holdingsmaatschappij. 
Personeel    : geen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Kroymans Jaguar Import Nederland B.V. is een holdingmaatschappij, die de aandelen houdt 
in Jaguar Nederland B.V. De enig aandeelhouder en bestuurder van Kroymans Jaguar 
Import Nederland B.V. is Kroymans Car Import B.V.  
 
Voor zover bekend, zijn er geen lopende procedures. 
 
Het pand waarin Kroymans Jaguar Import Nederland B.V. is gevestigd, werd gehuurd door 
Jaguar Nederland B.V. De huurovereenkomst is op 19 mei 2009 opgezegd door de 
curatoren en het pand is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. Vooralsnog is niet bekend 
of Kroymans Jaguar Import Nederland B.V. een vergoeding betaalde voor het gebruik van 
het pand. 
 
2. ACTIVA 
In onderzoek.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
Op 7 mei 2007 heeft de vennootschap pandrechten gevestigd op haar vorderingen en 
roerende zaken. De pandakten zijn op 15 mei 2007 aan de fiscus toegezonden ter 
registratie. Op 6 januari 2009 is pandrecht gevestigd op vorderingen en rechten. Registratie 
van de akten van 6 januari heeft op 8 en 9 januari 2009 plaatsgevonden. 
 
4. DOORSTART 
Niet van toepassing. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering: nihil 
- Preferente vorderingen € 114,-. 
- Concurrente crediteuren € 522.981,-. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheidsrechten moeten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart.  
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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JAGUAR NEDERLAND B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/355 F 
Datum uitspraak   : 29 april 2009 
Gegevens onderneming : Soestdijkerstraatweg 66a, 1213 XE te Hilversum  
Activiteiten onderneming  : Importeur van het merk Jaguar 
Personeel    : geen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Jaguar Nederland B.V. is importeur van het merk Jaguar. Hiertoe heeft zij op 1 januari 2008 
een overeenkomst gesloten met Jaguar Cars Ltd. Deze overeenkomst vervangt de 
overeenkomst van 1 januari 1993.  
Tot januari 2008 was Jaguar Nederland CV de importeur. Over de verhouding tussen de 
C.V. en de B.V. bestaat onduidelijkheid; aan de wijze van behandeling in dit verslag kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
 
De enig aandeelhouder van Jaguar Nederland B.V. is Kroymans Jaguar Import Nederland 
B.V. Bestuurders zijn Kroymans Car Import B.V. en de heer G.X. Pot.  
 
Voor zover bekend, zijn er geen lopende procedures. 
 
De huurovereenkomst is op 19 mei 2009 opgezegd door de curatoren en het pand is 
inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. Vooralsnog is niet bekend of Jaguar Nederland 
B.V. een vergoeding in rekening bracht aan de overige twee gebruikers van het pand: Jaguar 
Nederland C.V. en Kroymans Jaguar Import Nederland B.V. 
 
2. ACTIVA 
De importovereenkomst met Jaguar Cars Ltd., de fabrikant, staat op naam van Jaguar 
Nederland B.V. 
  

3. BANK / ZEKERHEDEN 
Op 31 december 2008 is de vennootschap toegetreden (middels een zgn. Accession Letter) 
tot de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 2007 (gewijzigd door de 
Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum).  
 
Op 6 januari 2009 is pandrecht gevestigd op vorderingen, roerende zaken en rechten. 
Registratie van deze akten heeft op 8 en 9 januari 2009 plaatsgevonden. 
 
Jaguar Cars Ltd. heeft aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud op vijf auto’s. Dit 
eigendomsvoorbehoud is door de curatoren erkend en de voertuigen zijn afgegeven.  
 
4. DOORSTART 
De curatoren hebben een overeenkomst gesloten met Land Rover Nederland B.V. voor de 
immateriële activa van Jaguar Nederland B.V. De koopprijs is bepaald op EUR 300.000, 
welk bedrag inmiddels is voldaan.  
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering: nihil. 
- Preferente vorderingen: nihil. 
- Concurrente crediteuren: € 118.909,30,-. 
- Betwist concurrente vorderingen: € 5.050,90 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
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De gepretendeerde zekerheidsrechten worden onderzocht. Daarnaast heeft er een 
verrekening plaatsgevonden kort voor faillissement, welke zal worden onderzocht. De 
verhouding tussen Jaguar Nederland B.V. en Jaguar Nederland C.V. zal nader in kaart 
worden gebracht. Voorts zal een onderzoek naar de administratie en eventuele 
onrechtmatigheden worden opgestart.  
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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JAGUAR NEDERLAND C.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/349 F 
Datum uitspraak   : 29 april 2009 
Gegevens onderneming : Soestdijkerstraatweg 66a, 1213 XE te Hilversum  
Activiteiten onderneming  : Importeur van het merk Jaguar 
Personeel    : 18, datum ontslag 1 mei 2009 
Aangetroffen auto’s    : circa 26 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 20.281,61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Jaguar Nederland C.V. was tot 2008 de importeur en heeft een overeenkomst gesloten met 
Jaguar Cars Ltd. voor – kort gezegd – de ontwikkeling van allerlei programma’s ten behoeve 
van het dealernetwerk. Jaguar Nederland C.V. is de werkgever van het personeel. Jaguar 
Nederland C.V. verrichtte voorts diensten ten behoeve van de individuele dealers van het 
merk Jaguar.  
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
Het pand waarin Jaguar Nederland C.V. is gevestigd, werd gehuurd door Jaguar Nederland 
B.V. De huurovereenkomst is op 19 mei 2009 opgezegd door de curatoren en het pand is 
inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. Vooralsnog is niet bekend of Jaguar Nederland 
C.V. een vergoeding betaalde voor het huurgenot. 
 
2. ACTIVA 
Jaguar Cars Ltd., de fabrikant, factureerde en leverde nieuwe auto's aan Jaguar Nederland 
BV. Volgens de controller beschikt Jaguar Nederland over een voorraad van negen 
ongekentekende auto's. Uit een ander overzicht, dat aan de curatoren ter hand is gesteld, 
blijkt dat Jaguar Nederland 31 gekentekende en 5 ongekentekende auto’s in haar voorraad 
heeft. Na datum faillissement heeft Jaguar Cars Ltd. nog twee Jaguars aan de curatoren 
geleverd, die tot voor het faillissement bij Jaguar Cars Ltd. waren opgeslagen.  
  

Jaguar Nederland C.V. heeft dealerovereenkomsten gesloten met een aantal partijen die 
Jaguars mochten verkopen in Nederland. Dit betreffen niet alleen Kroymans  
vennootschappen, maar ook dealers van buiten de groep.  

  
De curatoren laten zich hier niet uit over de vraag of de eigendom van de auto’s bij de CV, 
danwel de B.V. rustte. Het grootste deel van de voertuigen stond bij dealers. Een aantal van 
deze auto’s zijn verkocht in de veilingen van desbetreffende dealers. Andere voertuigen 
staan bij niet-gefailleerde Jaguar dealers. Ook werden enkele auto’s door werknemers 
bereden. Deze auto’s zijn ter verkoop afgegeven aan BVA Auctions. 
 
Drie auto’s maakten onderdeel uit van een zogenaamde barterdeal, waarbij Jaguar 
Nederland C.V.(of B.V.) een voertuig ter beschikking stelde in ruil voor betaling in natura 
(bijvoorbeeld advertenties in het tijdschrift Carros). Eén auto is op de datum van het 
faillissement door de leasemaatschappij teruggenomen. Deze terugname wordt onderzocht. 
De andere twee auto’s zijn op verzoek van de curatoren afgegeven en aan BVA Auctions 
afgegeven voor verkoop.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
Op 31 december 2008 is de vennootschap toegetreden (middels een zgn. Accession Letter) 
tot de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 2007 (gewijzigd door de 
Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum). De vennootschap is bovendien 
partij bij de herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession 
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Agreement) van 23 januari 2009 en de herfinancieringsovereenkomst (Second Amendment 
and Accession Agreement) van 6 maart 2009.  
 
Op 6 januari 2009 is pandrecht gevestigd op vorderingen, roerende zaken en rechten. 
Registratie van deze akten heeft op 8 en 9 januari 2009 plaatsgevonden. 
 
Innovam B.V. pretendeert een retentierecht op twee auto’s. Dit recht wordt onderzocht.  
 
4. DOORSTART 
De curatoren hebben een overeenkomst gesloten met Land Rover Nederland B.V. voor de 
immateriële activa van Jaguar Nederland B.V. Er is EUR 300.000 betaald als koopprijs.  
 
De werkzaamheden van Jaguar Nederland C.V. ten behoeve van de dealers zijn voortgezet 
door Land Rover Nederland B.V. Hiertoe heeft zij vier werknemers van Jaguar Nederland 
C.V. in dienst genomen. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering: nihil 
- Preferente vorderingen: € 104.589,56. 
- Concurrente crediteuren: € 608.781,15. 
 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheidsrechten moeten worden onderzocht. Daarnaast heeft er een 
verrekening plaatsgevonden kort voor faillissement, welke zal worden onderzocht. De 
verhouding tussen Jaguar Nederland B.V. en Jaguar Nederland C.V. zal nader in kaart 
worden gebracht, evenals de gevolgen van het feit dat Kroymans Jaguar Nederland Import 
B.V. in feite de enige vennoot in Jaguar Nederland C.V. is. Voorts zal een onderzoek naar de 
administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart.  
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

 56 

 
SSANGYONG HOLDING B.V. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/291 F 
Datum uitspraak   : 17 april 2009 
Gegevens onderneming  : Marathon 3, (1213 PB) Hilversum 
Activiteiten onderneming                   : Houdstermaatschappij van de aandelen in Ssang 
      Yong Nederland B.V. 
Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was een houdstermaatschappij van de aandelen in Ssang Yong Nederland 
B.V. 
 
Bestuurders van de vennootschap zijn Kroymans Car Import B.V. en Pieter Carlos Marcel. 
Enig aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans Car Import B.V.  
 
Er zijn geen lopende procedures bekend.  
 
Het pand aan de Meijwetering 39 te Utrecht werd gehuurd van Kroymans Corporation B.V.  

 
2. ACTIVA 
De activiteiten van de vennootschap waren reeds gestaakt vóór datum faillissement. Er is 
geen activa aangetroffen.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen doorstart gerealiseerd. 
 
5. CREDITEUREN 
De crediteuren worden geïnventariseerd. 

 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen. 
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SSANG YONG NEDERLAND B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/351 F 
Datum uitspraak   : 28 april 2009 
Gegevens onderneming  : Marconiweg 2, (131 PD) Vianen 
Activiteiten onderneming       : De im- en export van alsmede de groot- en klein  

    handel in automobielen en onderdelen daarvan,           
  dit alles in de ruimste zin van het woord; het 
  exploiteren  van garagebedrijven; het optreden 
  van fabrieks-vertegenwoordiger; het voeren van 
  agentschappen. 

Personeel    : 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was importeur van het merk Ssang Yong. Haar werkzaamheden 
bestonden uit verkoop en distributie van motorvoertuigen, onderdelen en accessoires. 
Bestuurder van de vennootschap is SsangYong Holding B.V. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is SsangYong Holding B.V.  
 
Er zijn geen lopende procedures bekend.  
 
Het pand aan de Meijwetering 39 te Utrecht werd (onder)gehuurd van Kroymans Corporation 
B.V.  

 
2. ACTIVA 
De activiteiten van de vennootschap waren reeds voor haar faillissement gestaakt. 
Er is geen activa aangetroffen. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen doorstart gerealiseerd. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:   nihil. 
- preferente vorderingen: €   81.007,44. 
- concurrente crediteuren: € 190.342,28 (aantal: circa 40). 

 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen.  
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DIRECTAUTO B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09 / 292F 
Datum uitspraak   : 17 april 2009 
Gegevens onderneming  : Corsicaweg 10, 1044 AB Amsterdam 
Activiteiten onderneming  : bedrijfsomschrijving: de handel in automobielen,  
       alsmede de handel in auto-onderdelen en het 
      verlenen van services ten behoeve van de  
      reparatie en het onderhoud van automobielen 
Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
 
Door de onderhavige vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake 
van een zogenaamde lege vennootschap.  
 
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Car Import B.V. 
 
Enig aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans Car Import B.V. 
 
3. BANK/ZEKERHEDEN 
Op 31 december 2008 is de vennootschap toegetreden (middels een zgn. Accession Letter) 
tot de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 2007 (gewijzigd door de 
Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum). De vennootschap is bovendien 
partij bij de herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession 
Agreement) van 23 januari 2009 en de herfinancieringsovereenkomst (Second Amendment 
and Accession Agreement) van 6 maart 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de 
vennootschap ondertekend door de heer A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot 
vertegenwoordiging. 
 
5. CREDITEUREN 
 
Preferente vorderingen  € 1.559,-- (Fiscus) 
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ALFA ROMEO NEDERLAND B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/301 F 
Datum uitspraak   : 21 april 2009 
Gegevens onderneming  : Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam 
      Zuidoost  
Activiteiten onderneming         : De im- en export van alsmede de groot- en klein  

  handel in automobielen en onderdelen daarvan, 
  dit alles in de ruimste zin van het woord; het 
  exploiteren van garagebedrijven; het optreden 
  van fabrieks-vertegenwoordiger; het voeren van 
  agentschappen. 

Personeel    : 33.(Het ontslag is op 23 april 2009 aangezegd) 
Aangetrokken kasgeld  : EUR 5.635,20  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was voor haar faillissement de importeur van het merk Alfa Romeo. Haar 
werkzaamheden bestonden uit importeren van voertuigen van Alfa Romeo en het genereren 
van naamsbekendheid van het merk Alfa Romeo op de Nederlandse markt. 
 
Als bestuurders van de vennootschap zijn ingeschreven de heer J.W. Kleinjan en Kroymans 
Car Import B.V. Enig aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans Car Import B.V.  
Voor het faillissement van de vennootschap was zij gedagvaard door Athlon Car Lease 
Nederland B.V. Voor zover bekend is er een schorsing van deze procedure verzocht. De 
curatoren zullen deze procedure niet voortzetten.  
 
De vennootschap huurde haar bedrijfspand van Kroymans Real Estate Lease B.V. De 
huurovereenkomst is opgezegd.  

 
2. ACTIVA 
De inventaris van de vennootschap werd geleast bij ARM Stokvis Equipment Leasing B.V. 
de rechtsgeldigheid van de leaseovereenkomst is in onderzoek.  
 
Vennootschap was eigenaresse van de domeinnaam www.alfaromeo.nl, welke is verkocht 
aan Fiat Group Automobiles Netherlands B.V., de opbrengst is EUR 20.000,-. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen doorstart gerealiseerd 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:     nihil 
- preferente vorderingen:  € 204.495,93. 
- concurrente crediteuren:  € 3.717.587,75  

 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie. 
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KROYMANS RETAIL GROUP B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/222 F 
Datum uitspraak   : 31 maart 2009 
Gegevens onderneming  : Hoge Naarderweg 3, Hilversum 
Activiteiten onderneming  : tussenholding retaildivisie 
Personeel    : 14 werknemers, ontslag d.d. 3 april 2009 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap is een tussenholding van de retaildivisie. De vennootschap verzorgde 
tevens de BackOffice van de (28) retailbedrijven. 
Bestuurders van de vennootschap zijn Kroymans Nederland B.V., de heer T.H.I.M. Janssens 
en de heer P.A.M. de Wild. Enig aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans 
Nederland B.V. 
 
 Er zij geen lopende procedures bekend. 
  
Het pand aan de Hoge Naarderweg 3 te Hilversum werd gehuurd van de Vennootschap voor 
Onroerende Zaken de Nederlanden B.V. De huur is door curatoren opgezegd. Het pand zal 
op 17 september 2009 worden opgeleverd aan de verhuurder. 
 
2. ACTIVA 
De bedrijfsinventaris werd nagenoeg geheel geleased van ARM Stokvis Equipement Leasing 
(ASEL) op basis van financiële lease. Of de lease rechtsgeldig is, is onderwerp van 
onderzoek. Het betreft het centrale serverpark, computers en meubilair. Een deel van het 
kantoormeubilair is gehuurd van Arhend en Ambius. ASEL zal het serverpark en de 
computers ophalen. Het resterende inventaris vertegenwoordigd voor ASEL, Ambius en 
Arhend geen waarde meer. Zij hebben afstand gedaan van hun eigendommen. Het restant 
zal worden verkocht aan een opkoper. De opkoper zal het pand bezemschoon opleveren. 
 
Er zijn geen voorraden aangetroffen van waarde en geen andere activa. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden, vennootschap is een houdstermaatschappij. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen:  € 7.299,57 (WPM Kantoormanagement B.V.)  
- Preferente vorderingen:  € 385.492,- (Fiscus) en € 109.036,69 (Werknemers) 
- Concurrente crediteuren (aantal: 145) : € 854.060,71 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen. 
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AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS TILBURG B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/297 F 
Datum uitspraak   : 14 april 2009 
Gegevens onderneming  : Kraaivenstraat 22, 5048 AB Tilburg 
Activiteiten onderneming  : automobielbedrijf  
Personeel    : 30 werknemers, ontslag d.d. 16 april 2009 
Aangetroffen kasgelden  : EUR 118.279,30  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap exploiteerde een automobiel- en garagebedrijf. De vennootschap had een 
tweetal vestigingen, te weten een vestiging aan de Kraaivenstraat 22 te Tilburg en een 
vestiging  aan de Havenweg 22a te Waalwijk. 
 
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. Aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Retail Group B.V.  
 
Het  pand van de vennootschap aan de Kraaivenstraat 22 te Tilburg werd gehuurd van SNS 
Property Finance. Bij aanvang van het faillissement heeft SNS de huurovereenkomst 
opgezegd. Het pand aan de Havenweg 22a te Waalwijk werd gehuurd van Havenstaten B.V. 
De huur ter zake dit pand is 31 juli 2009 opgezegd. 
 
2. ACTIVA 
Bij de vennootschap is op beide locaties een volledig ingericht garagebedrijf en showroom 
aangetroffen. 
Ten aanzien van beide vestigingen is de inventaris reeds geveild. 
Bij vennootschap zijn tevens voorraden en voertuigen aangetroffen. Deze voorraden en 
voertuigen zijn eveneens geveild. 
Een afrekening van de veilingen volgt. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen doorstart gerealiseerd  
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:     nihil 
- Preferente vorderingen:     € 203.526,00 
- Concurrente crediteuren:  € 2.296.453,82 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verder inventarisatie vorderingen. 
 
 



                             

 62 

 
 

KROYMANS HILVERSUM B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/280 F 
Datum uitspraak   : 16 april 2009 
Gegevens onderneming  : Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE te Hilversum 
Activiteiten onderneming  : importeur en dealer van de merken Ferrari en 

Maserati 
Personeel    : 20, datum ontslag 23 april 2009 
Aangetroffen auto’s   : circa 39 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Bestuurder en enig aandeelhouder van Kroymans Hilversum is Kroymans Retail Group B.V. 
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
Het pand waarin Kroymans Hilversum is gevestigd, wordt gehuurd van ARM Stokvis B.V. De 
huurovereenkomst is niet opgezegd, omdat er een doorstart van de onderneming van 
Kroymans Hilversum heeft plaatsgevonden (zie hieronder). 
 
2. ACTIVA 
Kroymans Hilversum heeft een voorraad Ferrari’s en Maserati’s (nieuw en gebruikt), die in de 
showroom in Hilversum of in de werkplaats in Ede staan. In samenwerking met de banken 
en de leasemaatschappijen is deze voorraad door de doorstartende vennootschap 
overgenomen. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven.  
 
4. DOORSTART 
Op 6 mei 2009 hebben de curatoren van Kroymans Hilversum, Kroymans Dealers B.V. en 
Kroymans Aston Martin B.V. een overeenkomst gesloten met Handel- en 
Exploitatiemaatschappij Woudhoek B.V. (thans Mirador Holding B.V.) voor de overname van 
de immateriële activa van de genoemde drie vennootschappen per 8 mei 2009. Voor de 
verkoop van de goodwill heeft de overnemende partij EUR 425.000 betaald.  
 
De voorraad auto’s van Kroymans Hilversum is overgenomen door Mirador Holding B.V. 
voor een bedrag van EUR 4.609.674. Dit bedrag wordt in escrow gehouden totdat de 
banken, de leasemaatschappijen en de curatoren het eens zijn over de verdeling van dit 
bedrag.  
 
Tot slot heeft Kroymans Automotive B.V. (de doorstartende vennootschap) de 
dealerovereenkomst met Ferrari SpA overgenomen. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:     nihil 
- Preferente vorderingen:  € 40.904, 84 
- Concurrente crediteuren:  € 193.632,75 
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6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheidsrechten moeten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart.  
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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AUTOCENTER W. VAN ZIJLL B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/326 F 
Datum uitspraak   : 16 april 2009 
Gegevens onderneming  : Veldoven 7, 6826 TS Arnhem 
Activiteiten onderneming  : Opel dealer 
Personeel    : 38 werknemers, ontslag aanzegging 17 april 
      2009 
Aangetroffen kasgelden  : EUR 15.192,58  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap exploiteerde een garagebedrijf waarin zij het merk Opel voerde, met een 
tweetal nevenvestigingen, te weten (Veldoven 7) te Arnhem en (Veritasweg 5) te 
Oosterbeek.  
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V.Aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. 
 
Er zijn geen lopende procedures bekend. 
 
Het pand Veldoven 7 te Arnhem werd gehuurd bij Acress Real Estate N.V. Het pand Veritas 
5 te Oosterbeek werd gehuurd bij B.V. Beheer en Exploitatiemaatschappij Leo de Lobel. Dit 
pand wordt thans gehuurd door de doorstartende partij. 
 
2. ACTIVA 
Nijmegen B.V. bij de doorstart is verkocht voor € 125.000,- (bodemzaken). 
Er is een voorraad parts aangetroffen die tezamen met de voorraad parts van Kroymans 
Nijmegen B.V. bij de doorstart is verkocht voor € 75.000,-. De opbrengst voor de                     
voorraden komt toe aan de banken (boedelbijdrage ad € 4.500,-).  
Tevens is er een voorraad voertuigen aangetroffen, die tezamen met de voorraad  
voertuigen van Kroymans Nijmegen B.V. bij de doorstart verkocht is voor € 570.000,- 
(boedelbijdrage 34.200,-). 
 
Bij de doorstart van vennootschap en Kroymans Nijmegen B.V. is tevens de goodwill 
verkocht voor een bedrag ad € 40.000,-. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven.  
 
4. DOORSTART 
De Broekman Groep heeft de vennootschap doorgestart tezamen met Kroymans Nijmegen 
B.V. De totaal opbrengst is € 810.000,-- zie ook punt 2. Bij de doorstart heeft een aantal 
werknemers van vennootschap een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:   € 8.468,44 
-  Preferente vordering:  € 168.287,59 
- Concurrente crediteuren: (aantal: 162) € 2.906.322,81 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen. 
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KROYMANS ASTON MARTIN B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/322 F 
Datum uitspraak   : 23 april 2009 
Gegevens onderneming  : Soestdijkerstraatweg 66-66a, 1213 XE te 
      Hilversum 
Activiteiten onderneming  : dealer van het merk Aston Martin 
Personeel    : 5, datum ontslag 23 april 2009 
Aangetroffen auto’s   : circa 34 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Bestuurder en enig aandeelhouder van Kroymans Aston Martin is Kroymans Retail Group 
B.V. 
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
Kroymans Aston Martin heeft zelf geen huurovereenkomst gesloten, maar maakte gebruik 
van het bedrijfspand van Kroymans Dealers B.V. Dit pand wordt gehuurd van ARM Stokvis 
B.V.  
 
2. ACTIVA 
Kroymans Aston Martin heeft een voorraad Aston Martins (nieuw, demo’s en gebruikt), die in 
de showroom in Hilversum dan wel in de werkplaats in Houten staan. In overleg met de 
banken en de leasemaatschappijen is deze voorraad door de doorstartende vennootschap 
overgenomen (zie hieronder). 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
ARM Stokvis Equipment Leasing B.V. pretendeert eigenaar te zijn van een hefbrug. Dit recht 
worden onderzocht. 
 
4. DOORSTART 
Op 6 mei 2009 hebben de curatoren van Kroymans Hilversum B.V., Kroymans Dealers B.V. 
en Kroymans Aston Martin een overeenkomst gesloten met Handel- en 
Exploitatiemaatschappij Woudhoek B.V. voor de overname van de immateriële activa van de 
genoemde drie vennootschappen per 8 mei 2009, waarvoor EUR 425.000 is betaald.  
 
De voorraad auto’s van Kroymans Aston Martin is overgenomen door Mirador Holding B.V. 
voor een bedrag van EUR 4.609.674. Dit bedrag wordt in escrow gehouden totdat de 
banken, de leasemaatschappijen en de curatoren het eens zijn over de verdeling van dit 
bedrag.  
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:     nihil 
- Preferente vorderingen:  € 5.134,00 
- Concurrente crediteuren:  € 51.999,77 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
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De gepretendeerde zekerheidsrechten moeten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart.  
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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VRIENS AUTOCENTER B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/299 F 
Datum uitspraak   : 14 april 2009 
Gegevens onderneming  : Biesdonkweg 31, Breda 
Activiteiten onderneming   : Uitoefening van het garagebedrijf, groot- en 
      kleinhandel in automobielen en andere 

motorvoertuigen en onderdelen daarvan. Het 
verhuren van automobielen. 

Personeel    : 59 . Ontslag is op 16 april 2009 aangezegd. 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 108.993,02  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 

De vennootschap is zowel in Breda (Biesdonkweg 31) als in Etten-Leur (Ecustraat 25) 
gevestigd en dreef een garagebedrijf. 

 

Vriens Autocenter B.V. werd bestuurd door Kroymans Retail Group B.V. Enig 
aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. 
 
De vennootschap huurt haar pand in Etten-Leur van Tigchelaar Beheer B.V. De huur is door 
verhuurder opgezegd en per 20 augustus 2009 geëindigd. Nadat curatoren is gebleken dat 
geen doorstart in het pand te Breda plaats zal vinden, is de huur ex art. 39 Fw tegen 31 
oktober 2009. 
 
2. ACTIVA 
Zowel in het pand te Breda als Etten-Leur is een grote hoeveelheid bedrijfsmiddelen 
aangetroffen (de inrichting van de kantoren, showroom en garage). Inmiddels is de activa 
van de vesting Etten-Leur verkocht aan de verhuurder en is een gedeelte van de activa van 
Breda verkocht aan de doorstartende partij. Het restant van het actief wordt op korte termijn 
geveild. Opbrengst: Etten-Leur € 40.000,- en Breda € 35.000,-. 
 
De voorraad onderdelen van de vestiging Etten-Leur is verkocht aan de verhuurder 
(opbrengst € 20.000,-). De voorraad onderdelen te Breda wordt geveild. Voorts is een 
voorraad auto’s aanwezig. Een deel van de auto’s is reeds verkocht aan de doorstarter. De 
overige auto’s zullen worden geveild. Verkoopopbrengst auto’s € 328.050,-. 
 

3.  BANK/ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
 
4. DOORSTART 
Een doorstart is gerealiseerd, zie 2. Aan 20 oud-werknemers van vennootschap is een 
arbeidscontract aangeboden. Goodwill opbrengst € 20.000,-. 
 



                             

 68 

5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen:   €        1.559,90 
- Preferente vorderingen: €   112.051,98 
- Concurrente crediteuren: € 2.356.746,08 (aantal: circa 125). 

 

6  Plan van aanpak 
Verdere inventarisatie vorderingen 
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KROYMANS BREUKELEN B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/243 F 
Datum uitspraak   : 1 april 2009 
Gegevens onderneming  : De Corridor 25, 3621 ZA Breukelen 
Activiteiten onderneming  : dealerschap van Cadillac en Corvette 
Personeel    : 10, datum ontslag 3 april 2009 
Aangetroffen auto’s   :  circa 39 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 497,95 
Verkoopopbrengst   : EUR 1.069.374,- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De activiteiten van Kroymans Breukelen B.V. h.o.d.n. Cadillac & Corvette Breukelen 
bestonden uit het verkopen van “Amerikaanse” auto’s van (onder andere) de merken 
Hummer, Cadillac en Corvette. 
 
Enig aandeelhouder en tevens enig/zelfstandig bevoegd bestuurder van Kroymans 
Breukelen B.V. is Kroymans Retail Group B.V.  
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
Het pand aan De Corridor 25 wordt gehuurd door Kroymans Import Europe B.V. die het 
kantoorgedeelte van het pand in gebruik had. Verwezen wordt naar het verslag van 
Kroymans Import Europe. 
 
2. ACTIVA 
Kroymans Breukelen beschikt over beperkte kantoor- en showroominventaris en 
werkplaatsinventaris. A.R.M. Equipment Leasing pretendeert eigendomsrechten ten aanzien 
van de kantoorinventaris voor een bedrag van circa EUR 200.000 en ten aanzien van de 
werkplaatsinventaris voor circa EUR 120.000,-. 
 
Kroymans Breukelen heeft een voorraad auto’s. Verwezen wordt naar het verslag van 
Kroymans Import Europe. 
 
Daarnaast beschikt Kroymans Breukelen over een voorraad onderdelen en merchandise. 
 
Deze activa zijn in overleg met betrokken partijen verkocht door BVA Auctions. De 
verkoopopbrengst bedroeg EUR 1.069.374,-.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
Diverse partijen pretenderen eigenaar danwel zekerheidsgerechtigde te zijn van een aantal 
auto’s. Deze rechten worden onderzocht. 
 
4. DOORSTART 
Er is geen sprake van een doorstart. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:     nihil 



                             

 70 

- Preferente vorderingen:  € 16.701,-. 
- Concurrente crediteuren:  € 53.457,57. 
 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheids- en eigendomsrechten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart. 
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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KROYMANS NIJMEGEN B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/300 F 
Datum uitspraak   : 20 april 2009 
Gegevens onderneming  : Aamsestraat 86, Elst. 
Activiteiten onderneming  : Schadeherstelbedrijf 
Personeel    : 16 werknemers. Ontslag d.d. 22 april 2009 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 42.025,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was een Opel dealer. Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Retail 
Group B.V. Enig aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. 
 
Er zijn geen lopende procedures bekend.  

 

Het pand aan de Aamsestraat werd gehuurd van de Lage Landen Vastgoedfinanciering B.V. 
Het pand wordt thans gehuurd door de doorstartende partij. 
 
2. ACTIVA 
Er is een kantoor- en werkplaatsinventaris aangetroffen, die bij de doorstart van de 
vennootschap en Autocenter W. van Zijll B.V. is verkocht (bodemzaken). De opbrengst van 
de inventaris komt toe aan de boedel. Voor de totale opbrengst zie het verslag van 
Autocenter W. van Zijl B.V. 
 
Er is een voorraad parts aangetroffen, die tezamen met de voorraad parts van Autocenter W. 
van Zijll B.V. bij de doorstart is verkocht.  
 
Bij de doorstart van vennootschap en Autocenter W. van Zijll B.V. is tevens de goodwill 
verzilverd. Voor de totale opbrengst van de doorstart zie het verslag van Autocenter W. van 
Zijl B.V.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
De Broekman Groep heeft vennootschap doorgestart tezamen met Autocenter W. van Zijll 
B.V. Voor de opbrengst zie het verslag van Autocenter W. van Zijll B.V. Bij de doorstart heeft 
een aantal werknemers van de vennootschap een nieuwe arbeidsovereenkomst 
aangeboden gekregen. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen:        Nihil.  
- Preferente vorderingen:        € 90.100,92. 
- Concurrente crediteuren (aantal: 45) : € 62.666,75. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie crediteuren. 
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PERFEKTA AUTOSCHADE ROERMOND B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/288 F 
Datum uitspraak   : 15 april 2009 
Gegevens onderneming  : Burghoffweg 9, 6042 EX Roermond 
Activiteiten onderneming        : De handel in automobielen, rijwielen, bromfietsen 

en onderdelen daarvan, zomede al hetgeen met 
het  voorstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn.  

Personeel    : 23 (Ontslag is op 15 april 2009 aangezegd) 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 1.021,17 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap exploiteert een schadeherstelbedrijf. Deze werkzaamheden kon zij 
voornamelijk  uitvoeren doordat er goede kontakten waren met diverse 
verzekeringsmaatschappijen.  
 
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Retail Group B.V.  
 
Er zijn geen lopende procedures bekend. 
 
De vennootschap huurde haar pand van Fortis Vastgoed Lease.  
 
 2. ACTIVA 
Bij de vennootschap is een volledige inrichting voor een schadeherstelbedrijf aangetroffen.  
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met een geïnteresseerde over een doorstart van 
activiteiten van de vennootschap. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Momenteel vinden er onderhandelingen plaats ter zake de overname van de activiteiten van 
de vennootschap. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen   € 0,00  
- preferente vorderingen  € 0,00 
- concurrente crediteuren  € 90.840,63 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen 
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NEDAM-AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ, WEERT  B.V.  

h.o.d.n. Limburg Lease, Nedam Weert Inruilwagencenter 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/290 F 
Datum uitspraak   : 15 april 2009 
Gegevens onderneming  : Kelvinstraat 8 te (6003 DH) Weert 
Activiteiten onderneming  : Handel in automobielen in de ruimste zin des 
      woords 
Personeel    : 26 (ontslag aangezegd op 15 april 2009) 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 33.880,13 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap dreef een autobedrijf voor de merken Opel, Chevrolet en Suzuki, 
waarnaast zij ook handel dreef met occasions. Op datum faillissement was de enige 
directeur-grootaandeelhouder Kroymans Retail Group B.V.  
 
Ten tijde van het faillissement waren er geen lopende procedures. 
 
De vennootschap huurde haar bedrijfspand van Fortis Vastgoed Lease B.V. De verhuurder 
heeft de huurovereenkomst na datum faillissement ontbonden. 
 
2. ACTIVA 
Aangetroffen is een bedrijfsinventaris en een voorraad onderdelen en auto’s (nieuw en 
gebruikt). Alles wordt geveild. 
 
In de nabijheid van het bedrijfspand had de vennootschap een perceel grond in eigendom 
waarop een tankstation staat. Dit is inmiddels verkocht. (Opbrengst € 720.000 voor de bank, 
boedelbijdrage € 14.193,42) 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
De vennootschap heeft op 29 oktober 2008 een hypotheekrecht gevestigd op twee percelen 
in Weert aan de Ringbaan-Oost.  
 
4. DOORSTART 
Een doorstart is niet gerealiseerd 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:         nihil 
- Preferente vorderingen:        €828,- 
- Concurrente crediteuren (aantal: 120) € 65.122,84 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Oplevering van het bedrijfspand aan de verhuurder, na afwikkeling veiling. 

• Verkoop van 24 aandelen in Enorm Beheer B.V en onderzoek betrokkenheid  
Enorm Beheer B.V. en  Nicovij U.A. 

• Verdere inventarisatie vorderingen. 



                             

 74 

PERFEKTA AUTOSCHADE BREDA B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/298 F 
Datum uitspraak   : 14 april 2009 
Gegevens onderneming  : Konijnenberg 101 
Activiteiten onderneming  : Schadeherstelbedrijf 
Personeel    : 27 werknemers.  Ontslag d.d. 16 april 2009 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 1.100,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was een schadeherstelbedrijf en verkreeg haar werk via 
verzekeringsmaatschappijen. 
 
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. 
 
Er zijn geen lopende procedures bekend.  
 
Het pand aan de Konijnenberg werd gehuurd van Fortis Vastgoed Lease. 
 
2. ACTIVA 
De vennootschap was eigenaar van een perceel grond gelegen tussen de openbare weg en 
het huurpand. Het perceel is bij de gerealiseerde doorstart verkocht voor  EUR 35.000,-. 
Er is een kantoor- en werkplaatsinventaris aangetroffen, die in de doorstart EUR 210.000,- 
heeft opgebracht (bodemzaken). De goodwill bedroeg € 430.000,--. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die  bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Vennootschap is doorgestart door een van de voormalige vestigingsmanagers, de heer Huub 
Janssens. Zie ook onder punt 2. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen:           Nihil.  
- Preferente vorderingen:          € 92.847,81. 
- Concurrente crediteuren (aantal: 119) : € 352.006,90. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen. 
 
 
 
 
 
 



                             

 75 

 
 

AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS OIRSCHOT B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/293 F 
Datum uitspraak   : 14 april 2009 
Gegevens onderneming  : Bestseweg 47, Oirschot. 
Activiteiten onderneming  : Opel/Kia dealer. 
Personeel    : 26 werknemers. Ontslag d.d. 15 april 2009 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 43.021,19  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was een Opel en Kia dealer. Bestuurder van de vennootschap is 
Kroymans Retail Group B.V. Enig aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans Retail 
Group B.V. 
 
Geen lopende procedures bekend.  
 
Er was slechts sprake van huur ten aanzien van een aantal kleine zaken zoals Coca Cola 
automaten, schoonloopmatten, werkkleding e.d. 
 
2. ACTIVA 
Er is een kantoor- en werkplaatsinventaris aangetroffen. Deze zal middels een openbare 
veiling te gelde worden gemaakt. 
 
De vennootschap had haar bedrijfspand in eigendom, dat zij gedeeltelijk verhuurde aan 
Perfekta Autoschade Oirschot B.V. Het pand is verkocht voor een bedrag van € 1.900.000,- 
De opbrengst komt toe aan de banken, die een boedelbijdrage hebben voldaan ad 
€ 38.000,-. 
Er is een voorraad onderdelen en auto’s aangetroffen. Deze voorraad zal middels een 
openbare veiling te gelde worden gemaakt. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen doorstart gerealiseerd. Slechts het onroerend goed is verkocht. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen:         € 74,67. 
- Preferente vorderingen:        € 95.049,24. 
- Concurrente crediteuren (aantal: 165) € 1.545.123,06. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De inventaris, de voorraad voertuigen en onderdelen zullen middels een veiling worden 
verkocht en verdere inventarisatie vorderingen. 
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PERFEKTA AUTOSCHADE OIRSCHOT B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/295 F 
Datum uitspraak   : 14 april 2009 
Gegevens onderneming  : Bestseweg 47, Oirschot. 
Activiteiten onderneming  : Schadeherstelbedrijf 
Personeel    : 14 werknemers. Ontslag d.d. 15 april 2009 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was een schadeherstelbedrijf, dat haar werk verkreeg via 
verzekeringsmaatschappijen. 
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. 
Geen lopende procedures bekend.  
 
Het pand aan de Bestseweg werd gehuurd van Autobedrijf Gebr. Vullings Oirschot B.V., die 
daar ook was gevestigd. 
 
2. ACTIVA 
Er is een kantoor- en werkplaatsinventaris aangetroffen die middels een veiling te gelde 
wordt gemaakt. Onderdeel ervan is een 2-voudige spuitcabine. Deze spuitcabine is tezamen 
met het pand van Autobedrijf Gebr. Vullings Oirschot B.V. verkocht, opbrengst EUR 30.000,-. 
Er zijn geen voorraden aangetroffen van waarde. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
Geen bijzonderheden. 
 
4. DOORSTART 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:       nihil 
- Preferente vorderingen:      € 51.739,01. 
- Concurrente crediteuren (aantal: 63) € 89.856,64,-. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De inventaris middels de veiling verkopen en verdere inventarisatie vorderingen. 
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AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS BOXTEL B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/294 F 
Datum uitspraak   : 14 april 2009 
Gegevens onderneming  : Industrieweg 3, Boxtel. 
Activiteiten onderneming  : Opel/Kia dealer. 
Personeel    : 10 werknemers. Ontslag d.d. 15 april 2009 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 30.900,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was een Opel en Kia dealer. Bestuurder van de vennootschap is 
Kroymans Retail Group B.V. Enig aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans Retail 
Group B.V. 
 
Er zijn geen lopende procedures bekend.  
 
Er was slechts sprake van huur ten aanzien van een aantal kleine zaken zoals Coca Cola 
automaten, schoonloopmatten, werkkleding e.d. 
 
2. ACTIVA 
Er is een kantoor- en werkplaatsinventaris aangetroffen, die bij de doorstart verkocht is voor 
EUR 41.000,- (bodemzaken).  
 
De vennootschap had haar bedrijfspand in eigendom. Bij de doorstart is dit pand verkocht 
voor EUR 625.000,-. De opbrengst komt toe aan de banken, die een boedelbijdrage hebben 
voldaan van EUR 12.500,-.  
 
Een voorraad onderdelen is aangetroffen, die bij de doorstart is verkocht. De opbrengst is 
EUR 11.000,- en komt toe aan de banken, die een boedelbijdrage hebben voldaan ad EUR 
550,-- Bij de doorstart van de vennootschap is de goodwill verzilverd voor een bedrag van 
EUR 35.000,-. Aan de doorstarter is separaat een 6-tal auto’s verkocht voor een bedrag ad 
EUR 40.000,-. Deze auto’s vallen eveneens onder het pandrecht van de bank. Aan de 
boedel is een boedelbijdrage ad EUR 2.400,- betaald. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
N. & R. Strik Holding B.V. heeft de onderneming van de vennootschap doorgestart, zie onder 
2. Een deel van de werknemers heeft een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden 
gekregen. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen:          nihil 
- Preferente vorderingen:        € 28.788,94. 
- Concurrente crediteuren (aantal: 69):  € 124.623,41. 
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6. PLAN VAN AANPAK :  
Verdere inventarisatie vorderingen. 
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NEDAM-AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ, ROERMOND  B.V.  
h.o.d.n. Limburg Lease, British Forces Car Center, John Evans Car Sales, Perfekta 

Autoschade Service 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/289 F 
Datum uitspraak   : 15 april 2009 
Gegevens onderneming  : Oranjelaan 802 te (6043 GL) Roermond 
Activiteiten onderneming  : handel in automobielen in de ruimste zin des 
      woords.  
Personeel    : 80 werknemers. Ontslag d.d. 15 april 2009  
Aangetroffen kasgeld   : EUR 204.806,40 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap verkocht  auto’s van de merken Opel, Chevrolet en Suzuki. Tevens 
handelde vennootschap in gebruikte voertuigen en hield zij zich bezig met het uitvoeren van 
reparaties. De vennootschap had een drietal dealervestigingen, te weten: Roermond, Venlo 
en Venray.  
 
Op datum faillissement was de enig directeur-aandeelhouder Kroymans Retail Group B.V. 
 
Geen lopende procedures bekend. 
 
Dealervestiging Venray huurde het bedrijfspand van Ghielen Venray Vastgoed B.V. Na 
datum faillissement is de huur overeenkomst opgezegd tegen 31 juli 2009. Inmiddels is het 
pand aan de verhuurder opgeleverd. De huurovereenkomst van pand Venlo is door 
verhuurder (Fortis Vastgoed Lease B.V.) ontbonden. Het pand zal op korte termijn aan 
verhuurder worden opgeleverd. In augustus 2009 is nog een huurovereenkomst in Vlodrop 
ontdekt en zijn er auto’s aangetroffen. De afwikkeling daarvan is in gang gezet. 
 
2. ACTIVA 
Inventaris, voorraden auto’s en onderdelen worden via de veiling te gelde gemaakt. 
De vennootschap is eigenaresse van het pand aan de Oranjelaan 802 te Roermond.   
Verkoopactiviteiten worden ondernomen. Het tankstations gelegen in de nabijheid van het 
bedrijfspand is inmiddels verkocht. De opbrengst is EUR 5.386,44 (boedelbijdrage) 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
Een deel van de voertuigen van de vennootschap werd geleast bij Kroymans Autolease. De 
rechtmatigheid van deze overeenkomsten en de inhoud ervan wordt momenteel onderzocht. 
 
De verhuurder van het pand te Vlodrop beroept zich op zijn retentierecht. De curatoren 
onderzoeken dit (het betreft circa 26 voertuigen). 
 
4. DOORSTART 
Er is geen doorstart gerealiseerd 
 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:           nihil 
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- Preferente vorderingen:          € 379.822,74 
- Concurrente crediteuren (aantal: 260) : € 5.835.208,05 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Onderzoek naar het gepretendeerde retentierecht Vlodrop. 
Veiling roerende zaken en verkoop pand Roermond. 
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KROYMANS SAAB DEALERS B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/324 F 
Datum uitspraak   : 15 april 2009 
Gegevens onderneming  : Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam 
Activiteiten onderneming  : holdingmaatschappij 
Personeel    : 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Enig aandeelhouder van Kroymans Saab Dealers B.V. was Kroymans Retail Group B.V. 
Deze vennootschap is tevens alleen/zelfstandig bestuurder van Rotterdam-Noord B.V. 
 
Er loopt 1 procedure van een voormalig werknemer waarvoor halverwege april een 
getuigenverhoor was gepland. Voor zover bekend is deze zaak tussen partijen met gesloten 
beurzen opgelost. 
 
2. ACTIVA 
Kroymans Saab Dealers B.V. was een holdingmaatschappij en beschikte derhalve niet zelf 
over activa. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen sprake van een doorstart. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    nihil 
- Preferente vorderingen:  € 59,-. 
- Concurrente crediteuren:  € 2.142,62. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De curatoren zal onderzoek doen naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden. 
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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KROYMANS ROTTERDAM-NOORD B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/356 F 
Datum uitspraak   : 29 april 2009 
Gegevens onderneming  : Vlambloem 52, 3068 JE, te Rotterdam 
Activiteiten onderneming  : dealerschap van Saab 
Personeel    : 21, datum ontslag 29 april 2009 
Aangetroffen auto’s    : circa 95  
Aangetroffen kasgeld   : EUR 6.945,17 
Verkoopopbrengst   : EUR 241.732,- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De activiteiten van de vennootschap bestonden vooral uit het verkopen van auto`s van het 
merk Saab. Ook werden auto`s van de fabrikanten Kia`s en Ssang Yongs verkocht. 
 
Enig aandeelhouder van Kroymans Rotterdam-Noord B.V. (hierna: “Rotterdam-Noord”) was 
Kroymans Saab Dealers B.V. Deze vennootschap is tevens alleen/zelfstandig bestuurder 
van Rotterdam-Noord. 
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
Het pand aan de Vlambloem waar Rotterdam-Noord was gevestigd, werd gehuurd van De 
Jong Rotterdam Beheer B.V. Bij brief van 5 mei 2009 heeft de verhuurder de 
huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 
Het pand is op 4 augustus 2009 door de curator opgeleverd aan de verhuurder. 
 
2. ACTIVA 
Rotterdam-Noord beschikte op datum faillissement over een voorraad auto`s en de nodige 
bedrijfsinventaris voor de reparatie van auto`s alsmede kantoorinventaris.  
De activa is in overleg met de eventueel rechthebbende verkocht eveneens verkocht door 
BVA-Auctions. De verkoopopbrengst bedroeg EUR 241.732,00. 
 
De Kia signalisatie en GDS laptop en trolley werd geleast van A.R.M.-Stokvis Equipment 
Leasing.  
 
Bij de subdealer Cas Lamens in Berkel en Rodenrijs zijn negen auto’s aangetroffen die op de 
voorraad stonden van Kroymans Rotterdam-Noord. In overleg met de verschillende 
betrokkene heeft BVA Auctions vijf auto’s opgehaald en opgenomen in de veiling. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
Executive Financial Services B.V. en Kroymans Autolease B.V. pretenderen eigenaar dan 
wel zekerheidsgerechtigde te zijn van een aantal auto’s. Deze rechten worden onderzocht. 
 
4. DOORSTART 
Er is geen sprake van een doorstart 
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5. CREDITEUREN 
Boedelvorderingen worden geïnventariseerd. 
Vordering preferente schuldeisers: EUR 20.871,-. 
Concurrente vorderingen EUR 105.812,51 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheids- en eigendomsrechten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart, 
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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KROYMANS AMSTERDAM ZUIDOOST B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/281 F 
Datum uitspraak   : 16 april 2009 
Gegevens onderneming : Klokkenbergweg 15, 1100 DN te Amsterdam 
Activiteiten onderneming : dealerschap Saab en Alfa Romeo 
Personeel    : 48, datum ontslag 17 april 2009 
Aangetroffen auto’s   : circa 112 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 14.902,81 
Verkoopopbrengst   : EUR 669.127,- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De activiteiten van Kroymans Amsterdam Zuidoost bestonden uit het verkopen en 
onderhouden van auto’s van het merk Saab. 
 
Bestuurder en enig aandeelhouder van Kroymans Amsterdam Zuidoost is Kroymans Saab 
Dealers B.V.  
 
Het pand waarin Kroymans Amsterdam Zuidoost was gevestigd, werd gehuurd van 
Kroymans Real Estate Lease B.V. De huurovereenkomst is opgezegd door de curatoren per 
22 juli 2009. Het pand zal op 22 oktober 2009 aan de verhuurder worden opgeleverd. 
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
2. ACTIVA 
Kroymans Amsterdam Zuidoost beschikt onder meer over een werkplaatsinventaris, een 
algemene inventaris en een magazijn inventaris. Uit de operationele leaseovereenkomst 
getekend op 29 december 2005 tussen A.S.M. Amsterdam B.V. en ARM Stokvis Equipment 
Leasing B.V. blijkt dat A.R.M. Equipment Leasing eigendomsrechten pretendeert  ten 
aanzien van de werkplaatsinventaris voor een bedrag van EUR 46.423,-, ten aanzien van de 
algemene inventaris voor een bedrag van EUR 50.950,- en ten aanzien van de magazijn 
inventaris voor een bedrag van EUR 5.818,-. 
 
De aanwezige activa zijn verkocht via een openbare veiling van BVA Auctions. De 
verkoopopbrengst bedroeg EUR 669.127,-. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
Uit de akte van hypotheek en pand van 15 december 2008 blijkt dat Kroymans Real Estate 
Lease een aantal registergoederen, waaronder het voortdurend recht van erfpacht van het 
perceel grond aan de Klokkenbergweg 15 te Amsterdam, heeft verhypothekeerd aan de 
Fortis Bank. Deze akte is niet door partijen ondertekend. 
 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen sprake van een doorstart 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    € 102.979,-. 
- Preferente vorderingen:  € 52.253,71. 
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- Concurrente crediteuren:  € 126.226,21. 
- Betwist concurrente vorderingen: € 10.400,-. 
 
 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheidsrechten moeten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart.  
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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KROYMANS HAARLEM B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/346 F 
Datum uitspraak   : 28 april 2009 
Gegevens onderneming : Hoge Naarderweg 3, 1217 AB te Hilversum  
Activiteiten onderneming  : dealerschap van Saab en Alfa Romeo 
Personeel    : geen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Enig aandeelhouder van Kroymans Haarlem is Kroymans Saab Dealers B.V. Bestuurders 
zijn Kroymans Saab Dealers B.V. en Kroymans Retail Group B.V. 
 
De activa en activiteiten van Kroymans Haarlem B.V. zijn ruim voor het uitspreken van het 
faillissement verkocht respectievelijk beëindigd.  
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
2. ACTIVA 
Zie hierboven. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Niet van toepassing. 
 
5. CREDITEUREN 
Vorderingen worden geïnventariseerd. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Er zijn op dit moment geen werkzaamheden die hoeven te worden verricht, gelet op het feit 
dat de activiteiten van Kroymans Haarlem B.V. al geruime tijd geleden zijn beëindigd en alle 
activa zijn verkocht. 
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KROYMANS UTRECHT B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Faillissementsnummer  : 09/352 F 
Datum uitspraak   : 28 april 2009 
Gegevens onderneming  : Ringwade 4, 3439 LM Nieuwegein 
Activiteiten onderneming  : dealerschap van Saab en Jaguar 
Personeel    : 18, datum ontslag 29 april 2009 
Aangetroffen auto’s   : circa 24 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 5.465,42 
Verkoopopbrengst   : EUR 706.893,- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De activiteiten van Kroymans Utrecht B.V. bestonden uit het verkopen van auto’s van de 
merken Saab en Jaguar. 
 
Enig aandeelhouder is Kroymans Saab Dealers B.V. Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder 
zijn Kroymans Saab Dealers B.V. en Kroymans Retail Group B.V.  
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
Het pand aan Ringwade 4 wordt gehuurd van Kroymans Real Estate Lease B.V. De 
overeenkomst is op 22 juli 2009 door de curatoren opgezegd. 
 
2. ACTIVA 
Kroymans Utrecht beschikt over kantoor- en showroominventaris en werkplaatsinventaris. 
A.R.M. Equipment Leasing pretendeert eigendomsrechten ten aanzien van de 
kantoorinventaris voor een bedrag van circa EUR 21.000 en ten aanzien van de 
werkplaatsinventaris voor circa EUR 135.000. 
 
Kroymans Utrecht heeft een voorraad Saab’s en Jaguars in showroom in Utrecht. Daarnaast 
is er een voorraad onderdelen van beide merken. Deze activa zijn in overleg met de banken 
verkocht via een openbare veiling van BVA Auctions. 
 
De verkoopopbrengst van de activa bedroeg EUR 706.893 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen sprake van een doorstart. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    € 92.352,-  
- Preferente vorderingen:  € 23.166,- 
- Concurrente crediteuren:  € 226.335,95 
- Betwist concurrente vordering:     € 57,-  
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6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheids- en eigendomsrechten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart. 
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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KROYMANS ALKMAAR B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/347 F 
Datum uitspraak   : 28 april 2009 
Gegevens onderneming : Hoge Naarderweg 3, 1217 AB te Hilversum  
Activiteiten onderneming  : dealerschap van Saab en Alfa Romeo 
Personeel    : geen (wel 5 voormalig werknemers) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Enig aandeelhouder van Kroymans Alkmaar is Kroymans Saab Dealers B.V. Bestuurders 
zijn Kroymans Saab Dealers B.V., Kroymans Retail Group B.V. en de heer P.M. Pommer. 
 
Op 20 februari 2009 is een activa overeenkomst gesloten met Ton van Kuijk B.V. Alle c.q. 
het voornaamste deel van de activa en activiteiten zijn overgedragen. De resterende activa 
en activiteiten zijn verkocht respectievelijk beëindigd.  
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
2. ACTIVA 
Zie hierboven. 
 
BVA Auctions, ingeschakeld door de curatoren, de leasingvennootschappen en de 
bankconsortia, heeft geconstateerd dat er een aantal voertuigen staan bij Ton van Kuijk B.V. 
die zouden toebehoren aan de Kroymans groep. Ton van Kuijk B.V. weigert echter de auto’s 
af te geven, omdat zij meent dat deze vallen onder de activa overeenkomst. Deze kwestie 
wordt thans behandeld door de curatoren. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Niet van toepassing. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    € 15.160,50 
- Preferente vorderingen:  € 18.112,- 
- Concurrente crediteuren:  € 89.406,84 
 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De discussie met Ton van Kuijk B.V. zal tot een goed einde worden gebracht. Voor het 
overige zijn er op dit moment geen werkzaamheden die hoeven te worden verricht, gelet op 
het feit dat de activiteiten van Kroymans Alkmaar B.V. al geruime tijd geleden zijn beëindigd 
en alle activa zijn verkocht. 
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KROYMANS IMPORT BENELUX B.V. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/242 F 
Datum uitspraak   : 1 april 2009 
Gegevens onderneming  : De Corridor 25 te Breukelen 
Activiteiten onderneming  : Regional Sales Office (RSO) 
Personeel    : 6   
Aangetroffen auto’s    : circa 9 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Kroymans Import Benelux was een zogenaamde Regional Sales Office (“RSO”). RSO’s zijn 
speciaal opgericht om het dealernetwerk van Kroymans Import Europe (“KIE”) lokaal te 
ondersteunen en te vertegenwoordigen voor de merken Cadillac, Corvette en Hummer. 
Kroymans Import Benelux was de RSO van KIE voor de Beneluxlanden. Voor een verdere 
omschrijving van de RSO’ wordt verwezen naar het openbare verslag van Kroymans Import 
Europe.  
 
Kroymans Nederland B.V. en de heer O.C.M. de Bruin vormden het bestuur van Kroymans 
Import Benelux.  
 
Kroymans Import Benelux was gevestigd in de door Kroymans Corporation en KIE gehuurde 
bedrijfsruimte aan De Corridor 25 te Breukelen. Zoals aangegeven in het openbare verslag 
van KIE heeft verhuurder Fortis Vastgoed Lease B.V. de huurovereenkomst op 28 april 2009 
ontbonden en is nadien een gebruikersovereenkomst met de curatoren gesloten die ingaat 
op 28 april 2009. Om deze reden zal er geen sprake zijn van een boedelvordering met 
betrekking tot de huur. Voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar het openbare 
verslag van KIE. 
 
Kroymans Import Benelux had een nevenvestiging in Brussel (Zaventem) waarin ook andere 
(Belgische) Kroymans bedrijven waren gevestigd. Aldaar waren twee Belgische werknemers 
van Kroymans Import Benelux werkzaam. De administratie werd echter gevoerd vanuit de 
bedrijfsruimte te Breukelen. De huurovereenkomst van het pand te Brussel staat op naam 
van een Belgische Kroymans entiteit en wordt afgewikkeld door de Belgische curator.    
 
2. ACTIVA 
Bij Kroymans Import Benelux zijn negen auto’s aangetroffen.  
 
Volgens de administratie stond ten tijde van het faillissement een bedrag van 
EUR 323.296,43 aan debiteuren open. De debiteuren worden geïncasseerd. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
Drie van de negen aangetroffen auto’s zijn eigendom van leasemaatschappij A.R.M.-Stokvis 
Equipment Leasing B.V. De curator heeft deze auto’s op 14 juli 2009 afgegeven.  
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Vooralsnog zijn er bezijden de pandrechten van de trading banken ten aanzien van de 
overige zes auto’s geen zekerheids- of eigendomsrechten van andere partijen aan de curator 
kenbaar gemaakt. Deze auto’s zullen op korte termijn worden verkocht.  
 
4. DOORSTART 
Niet van toepassing. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    nihil 
- Preferente vorderingen:  € 10.346,- 
- Concurrente crediteuren:  € 123.323,02 
 
De Belastingdienst heeft een preferente vordering van € 10.346,- ter verificatie ingediend. 
Daarnaast hebben tot op heden zeven crediteuren concurrente vorderingen van in totaal 
€ 97.232,11 ingediend.  
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verkoop van de zes resterende auto’s van Kroymans Import Benelux heeft de eerste 
prioriteit. Deze auto’s zullen zoals het er nu naar uitziet tezamen met auto’s van Kroymans 
Import Europe en Kroymans Breukelen die zich eveneens te Breukelen bevinden door NTAB 
worden geveild.  
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KIA CENTER UTRECHT B.V. h.o.d.n. Kroymans Leidsche Rijn 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/331 F 
Datum uitspraak   : 27 april 2009 
Gegevens onderneming  : Meijewetering 39, 3543 AA Utrecht 
Activiteiten onderneming  : de exploitatie van een automobiel dealerschap 
Personeel    : 13  werknemers, ontslagen d.d. 28 april 2009 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 9.187,55  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was een erkende dealer in de merken Kia en SSang Yong.  
Bestuurders van de vennootschap zijn Kia Nederland B.V. en Kroymans Retail Group B.V. 
Aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V.  
 
Er zijn geen lopende procedures. 
 
De vennootschap huurde haar pand van Fortis Vastgoed Lease B.V. Verhuurder heeft de 
huurovereenkomst direct na uitspraak van het faillissement opgezegd. Inmiddels is de 
huurovereenkomst door middel van een indeplaatsstelling overgegaan naar de doorstarter. 
 
2. ACTIVA 
Er is kantoor en werkplaats inventaris aangetroffen welke tezamen met de voorraden en de 
goodwill is overgedragen aan Automobielbedrijf Kooijman Utrecht B.V. 
De opbrengsten van de inventaris is EUR 45.000,- het betreft hier bodemzaken. 
De opbrengst van de voorraden is EUR 15.000,-.  
De goodwill is verkocht voor een bedrag ad EUR 35.000,-.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Een doorstart is gerealiseerd.  
Een aantal oud-medewerkers van vennootschap is een arbeidsovereenkomst aangeboden.  
De opbrengst van de verkoop van de activa van vennootschap is in totaal € 95.000,-.  
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen   nihil 
- Preferente vorderingen  €     3.708,58. 
- Concurrente crediteuren  € 129.754,31. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen. 
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KIA CENTER AMSTERDAM B.V. h.o.d.n. Kroymans 

Amsterdam Westpoort, Kroymans Kia Amsterdam Westpoort en 
Kroymans Ssangyong Amsterdam Westpoort 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/332 F 
Datum uitspraak   : 27 april 2009 
Gegevens onderneming  : Berchvliet 20, 1046 CA Amsterdam 
Activiteiten onderneming  : exploitatie van een automobiel dealerschap. 
Personeel    : 22 werknemers. Ontslag d.d. 28 april 2009 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 7.973,40  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap exploiteerde een automobiel dealerschap van de merken Kia en 
Ssangyong. Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. Aandeelhouder 
van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. 
 
De vennootschap huurde haar pand van Kroymans Real Estate B.V. De huurovereenkomst 
is per 31 juli 2009 opgezegd. Voordat de termijn van 3 maanden is verstreken zal het pand 
de verhuurder worden opgeleverd. 
 
2. ACTIVA 
De bedrijfsmiddelen van de vennootschap bestaan uit inrichting showroom, kantoorinventaris 
en werkplaats. 
 
BVA Auctions B.V. heeft de bedrijfsmiddelen en de aangetroffen voorraad van vennootschap 
reeds geveild.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen doorstart gerealiseerd 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen  € 0,00 
- Preferente vorderingen €  67.055,61 
- Concurrente crediteuren € 101.965,40 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen. 
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VAN DER MEULEN-ANSEMS AUTOMOBIELBEDRIJVEN B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/245 F 
Datum uitspraak   : 1 april 2009 
Gegevens onderneming  : Hugo van der Goeslaan 49, Eindhoven 
Activiteiten onderneming  : Ford dealer 
Personeel    : 49 werknemers, ontslag d.d. 3 april 2009 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 143.912,02  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was een Ford dealer met bijbehorende werkplaats. Zij heeft vier 
vestigingen, twee te Eindhoven, een vestiging te Geldrop en een vestiging te Veldhoven.  
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Retail Group B.V. 
 
Er zijn geen lopende procedures bekend.  
 
Het pand aan de Hugo van der Goeslaan werd gehuurd van een Ierse 
investeringsmaatschappij. De panden te Geldrop en Veldhoven werden gehuurd van de 
voormalige eigenaar, de heer Van der Meulen. Alle huren zijn geëindigd. 
 
2. ACTIVA 
Op alle vier de vestigingen is een kantoor-, showroom- en werkplaatsinventaris aangetroffen. 
Er is een doorstart gerealiseerd. De verkoopprijs voor de inventarissen bedraagt: 
EUR 195.000,- (bodemzaken). 
 
Bij drie vestigingen zijn auto’s aangetroffen. Na retournering van onder eigendoms-
voorbehoud geleverde nieuwe Ford auto’s resteerde een voorraad occasions. Een deel van 
voorraad is bij de doorstart verkocht voor een bedrag ad EUR 700.000,-. De resterende 
onderdelenvoorraad is verzilverd voor een bedrag ad EUR 70.000,-. Ter zake de aan de 
bank toekomende opbrengst van de autovoorraden en onderdelenvoorraden is er een 
boedelbijdrage ad EUR 46.200,- betaald. 
 
Bij de doorstart is de goodwill verzilverd voor een bedrag ad EUR 35.000,-. De opbrengst 
voor de goodwill komt toe aan de boedel. 
 
Van der Meulen Ansems Automobielbedrijven B.V. hield een 50% aandelenbelang in 
Schadebedrijf De Kade B.V. De andere helft van het geplaatste aandelenkapitaal wordt 
gehouden door de besloten vennootschap City Parts B.V.  
De actviteiten van Schadebedrijf De Kade B.V. bestaan uit het verrichten van schadeherstel 
aan automobielen. Schadebedrijf De Kade B.V. was voor haar omzet in belangrijke mate 
afhankelijk van haar (indirect) aandeelhouders die beide automobielbedrijven exploiteerden 
en als zodanig niet alleen rechtstreeks herstelopdrachten verleenden maar voorts cliënten 
doorverwezen. 
Op basis van de statuten van Schadebedrijf De Kade B.V. dient een aandeelhouder indien 
zijn/haar faillissement wordt uitgesproken de door hem/haar gehouden aandelen aan de 
andere aandeelhouder aan te bieden, waarbij de waarde van de aandelen door deskundigen 
moet worden bepaald indien partijen daarover in onderling overleg geen overeenstemming 
weten te bereiken. 
Tussen de curatoren en de medeaandeelhouder heeft spoedig na het faillissement van Van 
der Meulen Ansems Automobielbedrijven B.V. overleg plaatsgehad omtrent een overdracht 
van aandelen. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt omtrent de koopprijs van de aandelen, 
waarbij mede rekenschap is gegeven aan de omstandigheid dat (inmiddels) sprake was van 
een aanzienlijke omzetdaling door het wegvallen van omzet van de zijde van Van der 
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Meulen Ansems Automobielbedrijven B.V. De aandelen zijn inmiddels geleverd en de 
koopprijs is bijgeschreven op de faillissementsrekening. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
Ford Credit heeft haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde auto’s retour ontvangen. In 
totaal zijn er 71 auto’s retour geleverd, waartegenover een boedelbijdrage ad EUR 5.680,-- is 
voldaan. 
 
Door een koeriersbedrijf is er een beroep gedaan op een recht van retentie ten aanzien van 
een aantal postzakken. De post is na enige discussie vrijgegeven door het bedrijf. 
 
4. DOORSTART 
De vennootschap is doorgestart door de voormalige eigenaar, de heer Van der Meulen. 
Daarbij heeft een deel van de werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden 
gekregen (zie onder 2).  
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvorderingen:          € 38.491,06 
- Preferente vorderingen:         € 914,33 
- Concurrente crediteuren (aantal: 241): € 601.211,71 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Nog een laatste deel van de autovoorraad moet nog te gelde worden gemaakt.  
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KROYMANS DEALERS B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/376 F 
Datum uitspraak   : 22 april 2009 
Gegevens onderneming  : Soestdijkerstraatweg 66-66a, 1213 XE te 
      Hilversum 
Activiteiten onderneming  : dealer van het merk Jaguar  
Personeel    : 29, datum ontslag 23 april 2009 
Aangetroffen auto’s   : circa 28 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Kroymans Dealers was de verkrijgende rechtspersoon bij de juridische fusie van 12 
december 2006 tussen Kroymans Jaguar Hilversum B.V. en Kroymans Jaguar Zaltbommel 
B.V. De vestiging in Zaltbommel is per 1 januari 2009 overgegaan op The Adventure B.V. 
 
Enig aandeelhouder van Kroymans Dealers is Kroymans Retail Group B.V. Samen met de 
heer G.J.J.M. Tax is Kroymans Retail Group B.V. tevens bestuurder van Kroymans Dealers. 
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
Het pand waarin Kroymans Dealers is gevestigd, wordt gehuurd van ARM Stokvis B.V. De 
huurovereenkomst is niet opgezegd, omdat er een doorstart van de onderneming van 
Kroymans Dealers heeft plaatsgevonden (zie hieronder). 
 
2. ACTIVA 
Kroymans Dealers heeft een voorraad Jaguars (nieuw, demo’s en gebruikt), die in de 
showroom in Hilversum dan wel in de werkplaats in Houten staan. In overleg met de banken 
en de leasemaatschappijen is deze voorraad door de doorstartende vennootschap 
overgenomen. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Op 6 mei 2009 hebben de curatoren van Kroymans Hilversum B.V., Kroymans Dealers en 
Kroymans Aston Martin B.V. een overeenkomst gesloten met Handel- en 
Exploitatiemaatschappij Woudhoek B.V. (thans Mirador Holding B.V.) voor de overname van 
de immateriële activa van de genoemde drie vennootschappen per 8 mei 2009. Voor de 
verkoop van de activa heeft de overnemende partij EUR 425.000 betaald.  
 
De voorraad auto’s van Kroymans Dealers is overgenomen door Mirador Holding B.V. voor 
een bedrag van EUR 4.609.674. Dit bedrag wordt in escrow gehouden totdat de banken, de 
leasemaatschappijen en de curatoren het eens zijn over de verdeling van dit bedrag.  
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    nihil 
- Preferente vorderingen:  € 17.208,- 
- Concurrente crediteuren:  € 116.985,49 
- Betwist concurrente vordering:     € 230,96 
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6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheidsrechten moeten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart.  
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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KROYMANS CAR RENTAL HOLLAND B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/283 F 
Datum uitspraak   : 16 april 2009 
Gegevens onderneming  : Kruisweg 469, 2132 LA te Hoofddorp 
Activiteiten onderneming  : Autoverhuurbedrijf, tevens klein- en groothandel 
in automobielen 
Personeel    : 17 (datum ontslagaanzegging 20 april 2009) 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 3.840,54  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Op 30 januari 2009 heeft de vennootschap de onderneming overdragen aan Europcar 
Autoverhuur B.V. De overdracht heeft op basis van een activa/passivatransactie 
plaatsgevonden. Er zal nog onderzoek worden gedaan naar de rechtsgeldigheid van de 
overdracht. 
Bestuurders van de vennootschap zijn Kroymans Retail Groep B.V. en de heer K.W. van 
Ommen. Beide bestuurders zijn alleen/zelfstandig bevoegd. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Retail Groep B.V. 
 
Er was een procedure aanhangig bij de rechtbank Leeuwarden afdeling kanton. Deze 
procedure is na het uitspreken van het faillissement door de wederpartij ingetrokken. 
 
Door Europcar Autoverhuur B.V. zijn slechts de huurcontracten overgenomen van de 
vestiging op de luchthavens. Naast de vestigingen op de luchthavens had de vennootschap 
nog een groot aantal andere vestigingen. Hiervan waren nog niet alle huurcontracten 
opgezegd of was de opzegtermijn nog niet verlopen. Na datum faillissement hebben de 
curatoren zodoende nog enkele huurcontracten moeten beëindigen. Voorts is de 
vennootschap onderverhuurder van een perceel te Rozenburg. Er wordt getracht een 
contractovername te realiseren. Hiervoor dient de onderhuurder eerst de achterstallige 
huurpenningen te voldoen. 
 
2. ACTIVA 
De vennootschap beschikte op datum faillissement slechts over een kleine hoeveelheid 
kantoorinventaris. De overige activa was immers reeds op 30 januari 2009 aan Europcar 
Autoverhuur B.V. overgedragen. De kantoorinventaris zal door BVA Auctions B.V. worden 
geveild. 
 
3.  BANKEN/ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
5. CREDITEUREN 
 

− boedelvorderingen:          € 6.469,29 
− preferente vorderingen:          € 576.460,60 

− concurrente crediteuren (aantal: 60): € 1.948.313,89 
 

6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen. 
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KROYMANS ROTTERDAM-ZUID B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/296 F 
Datum uitspraak   : 15 april 2009 
Gegevens onderneming : Aploniastraat 4, 3094 CC te Rotterdam 
Activiteiten onderneming  : handel in Jaguar & Alfa Romeo 
Personeel    : 11, datum ontslag 15 april 2009 
Aangetroffen auto’s    :  circa 37 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 2.899,09  
Verkoop opbrengst   : EUR 74.704,11 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De activiteiten van Kroymans Rotterdam-Zuid B.V. bestonden uit de handel in auto’s van de 
merken Jaguar en Alfa Romeo. 
 
Bestuurder en enig aandeelhouder van Kroymans Rotterdam Zuid B.V. is Kroymans Retail 
Group B.V.  
 
Het pand waarin Kroymans Rotterdam-Zuid B.V. is gevestigd, wordt gehuurd van de heer 
Van Oosten. De huurovereenkomst is op 30 januari 2009 door de huurder opgezegd, met 
inachtneming van een overeengekomen opzegtermijn van 6 maanden. Een deel van het 
gehuurde is reeds opgeleverd aan de verhuurder, omdat die desbetreffend deel van de 
showroom nodig had voor eigen gebruik. Hiervoor is een boedelbijdrage van EUR 1.000 
betaald en is een korting van 30% op de huurpenningen verleend. 
 
Het overig deel van het gehuurde is aan het einde van de huurtermijn leeg opgeleverd aan 
de verhuurder.  
 
2. ACTIVA 
Kroymans Rotterdam-Zuid B.V. heeft een voorraad Alfa-Romeo en Jaguar auto’s in de 
showroom in Rotterdam. Daarnaast is er een voorraad onderdelen van beide merken. Deze 
activa zijn in overleg met de banken verkocht via een openbare veiling van BVA Auctions en 
hebben EUR 74.704,11 opgeleverd. 
 
De verhuurder maakte aanspraak op verschillende zaken waaronder werkbanken, 
balanceer- en banden demonteerapparatuur. Deze zaken zijn niet geveild en in het gehuurde 
achtergebleven.  
  
Op 14 januari 2008 is er een operationele lease overeenkomst gesloten met A.R.M.-Stokvis 
Equipment Leasing. Het gaat hier zowel om de Jaguar als Alfa Romeo inventaris, 
gereedschappen en computers.  De Jaguar signalisatie is eveneens geleast van ASEL.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
Executive Financial Services B.V. en Kroymans Autolease B.V. pretenderen eigenaar dan 
wel zekerheidsgerechtigde te zijn van een aantal auto’s. Deze rechten worden eveneens 
onderzocht. 
 
4. DOORSTART 
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Op dit moment zijn er geen serieuze overnamekandidaten. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    nihil 
- Preferente vorderingen:  € 12.723,- 
- Concurrente crediteuren:  € 81.476,73 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheidsrechten moeten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart.  
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
 
7. PROCEDURES 
Van Dijk 
Op 5 december 2008 heeft Kroymans Rotterdam Zuid B.V. de heer V.A. van Dijk 
gedagvaard in verband met een onbetaald gelaten reparatie. Op 4 maart 2009 heeft Van Dijk 
geantwoord, waarna een comparitie van partijen zou worden gehouden op 17 april 2009. 
Vanwege het faillissement van Kroymans Rotterdam Zuid B.V. is de procedure thans 
verwezen naar de rol van 7 oktober 2009 voor oproeping van de curatoren. 
 
Veugelers en De Jong 
Op 5 april 2009 hebben twee klanten van Kroymans Rotterdam Zuid B.V. een klacht 
ingediend bij de Geschillencommissie Voertuigen wegens een reparatie die ondeugdelijk zou 
zijn uitgevoerd. De curatoren hebben met de commissie besproken dat zij geen verweer 
kunnen voeren en dat een eventuele vordering, die voor de consumenten uit de procedure 
volgt, ter verificatie kan worden ingediend.  
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KROYMANS AUTO OUTLET B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/244 F 
Datum uitspraak   : 2 april 2009 
Gegevens onderneming  : Klokkenbergweg 50 (A), 1101 AP te Amsterdam 
Activiteiten onderneming  : verkoop van tweedehands auto`s 
Personeel    : 6, datum ontslag 3 april 2009 
Aangetroffen auto’s   : circa 53 
Aangetroffen kasgeld   : EUR 1.057,44 
Verkoopopbrengst   : EUR 457.300,48 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De activiteiten van Auto Outlet bestond uit de handel in motorvoertuigen van allerhande 
fabrikanten. Auto Outlet was het verkoopcentrum voor auto’s die bij andere Kroymans-
dealers waren ingeruild of anderszins voor hen onverkoopbaar waren. Daarnaast voerde 
Auto Outlet een eigen verkoopbeleid, om de “verkoopmix” aantrekkelijk te houden.  
 
Enig aandeelhouder van Auto Outlet B.V. is Kroymans Retail Group B.V. Deze 
vennootschap is tevens alleen/zelfstandig bestuurder. 
 
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 
 
Het pand aan de Klokkenbergweg wordt door Kroymans Corporation B.V. van Fremarona 
B.V. gehuurd. De huurovereenkomst is op 22 juli 2009 opgezegd door de curatoren. Het 
pand zal op 22 oktober 2009 worden opgeleverd aan de verhuurder.  
 
2. ACTIVA 
Auto Outlet beschikte op datum faillissement over een voorraad auto`s en inventaris. Deze 
activa zijn in overleg met de betrokken partijen verkocht door BVA Auctions. De 
verkoopopbrengst bedroeg EUR 457.300,48. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
Op 31 december 2008 is de vennootschap toegetreden (middels een zgn. Accession Letter) 
tot de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 2007 (gewijzigd door de 
Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum). De vennootschap is bovendien 
partij bij de herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession 
Agreement) van 23 januari 2009 en de herfinancieringsovereenkomst (Second Amendment 
and Accession Agreement) van 6 maart 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de 
vennootschap ondertekend door de heer A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot 
vertegenwoordiging. 
 
De verhuurder claimt de eigendom van een aantal (inventaris)zaken, zoals de 
persluchtinstallatie met bandenpomp met toebehoren. Deze zaken zijn niet geveild en 
achtergebleven in het gehuurde.  
 
4. DOORSTART 
Niet van toepassing. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    nihil 
- Preferente vorderingen:  € 559,- 
- Concurrente crediteuren:  € 17.156,01 
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6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheids- en eigendomsrechten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart, 
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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INTERNATIONAL PARKING CENTRE B.V.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : F 208 / 209 
Datum uitspraak   : 14 mei 2009 
Gegevens onderneming  : Marathon 3, 1213 PB Hilversum 
Activiteiten onderneming  : exploitatie van gebouwen, terreinen en daarmee  

    verbandhoudende installaties; deelnemen in en 
het leiden van andere ondernemingen; stellen 
van zekerheden ten behoeve van derden. 

Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
 
Door de onderhavige vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake 
van een zogenaamde lege vennootschap.  
 
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Nederland B.V. 
 
Enig aandeelhouder van de vennootschap is Kroymans Nederland B.V. 
 
2. ACTIVA 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
 
5. CREDITEUREN 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
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AUCON INTERNATIONAL B.V. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/301 F 
Datum uitspraak   : 5 juni 2009 
Gegevens onderneming  : Hugo van der Goeslaan 49, (5643 TX) 
      Eindhoven 
Activiteiten onderneming         : Houdster- en financieringsmaatschappij 
Personeel                             :           0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
De vennootschap was een houdster- en financieringsmaatschappij. Bestuurder van de 
vennootschap is Ivo Hyacinthe Henri Marie Manders en Anthonius Johanna Maria van der 
Steenhoven. Enig aandeelhouder van de vennootschap International Parking Centre B.V.  
 
De activiteiten van de vennootschap waren reeds voor haar faillissement gestaakt. 
 
Er zijn geen lopende procedures bekend.  
 
De vennootschap had geen eigen bedrijfspand.  

 
2. ACTIVA 
Er zijn activa van de vennootschap aangetroffen. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is geen partij bij de (her)financieringsovereenkomsten en heeft geen 
zekerheden verschaft.  
 
4. DOORSTART 
Er is geen doorstart gerealiseerd. 
 
5. CREDITEUREN 
Vorderingen worden geïnventariseerd. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen.  
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AUCON B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : F 09/730 
Datum uitspraak   : 15 September 2009 
Gegevens onderneming  : Hugo van der Goeslaan 49, 5643 TX Eindhoven 
Activiteiten onderneming  : Het adviseren inzake het gebruk van computers 

en automatiseringsapparatuur, het verzorgen van 
programmatuur en het geven van 
organisatieadviezen. 

Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Bestuurder van de vennootschap is Aucon International B.V. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is eveneens Aucon International B.V. 
 
Door de onderhavige vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake 
van een zogenaamde lege vennootschap.  
 
2. ACTIVA 
In onderzoek. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is geen partij bij de (her)financieringsovereenkomsten en heeft geen 
zekerheden verschaft.  
 
4. DOORSTART 
Er zijn geen kandidaten voor een doorstart. 
 
5. CREDITEUREN 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
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NIMOX N.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/329 F 
Datum uitspraak   : 24 april 2009 
Gegevens onderneming : Hoge Naarderweg 3, 1217 AB Hilversum 
Activiteiten onderneming  : Houdstermaatschappij 
Personeel    : 1, datum ontslag 15 april 2009 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Nimox N.V. is een holdingvennootschap, die al enkele jaren geen eigen activiteiten meer 
ontplooit. Voorheen hield Nimox N.V. het merk Opel en stond zij aan het hoofd van een 
aantal Opel dealers. Nu is het slechts een lege vennootschap. 
 
De aandelen in Nimox N.V. worden gehouden door Kroymans Nederland B.V. De bestuurder 
van Nimox N.V. is Kroymans Corporation B.V. 
 
Aanvankelijk werd aangenomen dat Nimox N.V. geen lopende huurovereenkomst had, maar 
was gevestigd in het pand van Kroymans Corporation B.V. aan de Marathon in Hilversum. 
Naar nu blijkt is zij – samen met de contractueel medehuurder Perfekta Autoschade Breda 
B.V. – huurder van een bedrijfsgebouw aan de Konijnenberg 101, te Breda. De verhuurder 
en tevens eigenaar Fortis Vastgoed Lease B.V. heeft per 28 april 2009 met onmiddellijke de 
huurovereenkomst ontbonden. 
 
Eveneens is Nimox N.V. – samen met contractueel medehuurder Nedam 
Automobielmaatschappij Weert B.V. – huurder van een pand aan de Kelvinstraat, te Weert. 
Fortis Vastgoed Lease B.V. heeft ook hier per 28 april 2009 de huurovereenkomst d.d. 22 
november 2000 met de huurders opgezegd.  
 
2. ACTIVA 
In onderzoek. Gebleken is reeds van een onroerende zaak aan de Donderbergweg in 
Roermond.  
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
Op dit moment zijn er geen serieuze overnamekandidaten. 
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    nihil 
- Preferente vorderingen:  € 5.243,-  
- Concurrente crediteuren:  nihil 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
De gepretendeerde zekerheidsrechten moeten worden onderzocht. Voorts zal een 
onderzoek naar de administratie en eventuele onrechtmatigheden worden opgestart.  
 
De curatoren verwachten dat voornoemd plan van aanpak minimaal enkele maanden in 
beslag zal nemen. 
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7. PROCEDURES 
Op 18 december 2007 heeft Nimox N.V. de heer W.J.W. Collaris gedagvaard in verband met 
de overdracht van een onroerende zaak. De grond waarop deze zaak zich bevindt is ernstig 
vervuild. Dit was reeds bekend bij de verkoop in 1991, zodat partijen afspraken hebben 
gemaakt over de (kosten voor) opschoning van de grond. Nimox N.V. heeft de heer Collaris 
op grond van de gesloten koopovereenkomst aansprakelijk gesteld voor de kosten van 
sanering. Deze vordering is in eerste aanleg afgewezen. Op 19 december 2008 heeft Nimox 
N.V. hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. De curatoren hebben de onderhavige kwestie 
beoordeeld en besloten om de procedure tegen de heer W.J.W. Collaris niet over te nemen.  
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JOH. F. SMITS B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/377 F 
Datum uitspraak   : 11 mei 2009 
Gegevens onderneming  : Marathon 3, 1213 PB Hilversum 
Activiteiten onderneming  : beheer van eigen vermogen 
Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Door de onderhavige vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake 
van een zogenaamde lege vennootschap.  
 
De vennootschap wordt bestuurd door Nimox N.V. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is Nimox N.V. 
 
Op 17 juni 2009 ontving vennootschap het vonnis van de rechtbank Amsterdam waarin zij 
veroordeeld is een bedrag van EUR 17.665,31 te voldoen. De curator zal geen hoger beroep 
tegen dit vonnis instellen.  
 
 
2. ACTIVA 
 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
Op 7 mei 2007 heeft de vennootschap pandrechten gevestigd op haar vorderingen en 
roerende zaken. De pandakten zijn op 15 mei 2007 aan de fiscus toegezonden ter 
registratie. Op 6 januari 2009 is pandrecht gevestigd op vorderingen en rechten. Registratie 
van deze akten heeft op 8 en 9 januari 2009 plaatsgevonden. 
 
4. DOORSTART 
 
5. CREDITEUREN 
 
Boedelvorderingen:   nihil 
Preferente vorderingen: € 325.380,- 
Concurrente crediteuren: € 24.807,72 
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TC BENELUX B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/386 F 
Datum uitspraak   : 9 juni 2009 
Gegevens onderneming  : Marathon 3, 1213 PB Hilversum 
Activiteiten onderneming  : beheer van eigen vermogen 
Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Door de vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake van een 
zogenaamde lege vennootschap. Na datum faillissement hebben de curatoren derhalve 
naast de gebruikelijke werkzaamheden geen werkzaamheden verricht.  
 
Bestuurder van de vennootschap was Joh. F. Smits B.V. Deze bestuurder was 
alleen/zelfstandig bevoegd. De aandeelhouder van de vennootschap is Nimox N.V. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
5.  CREDITEUREN 
Boedelvorderingen  
Preferente vorderingen 
Concurrente crediteuren € 225,18 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
Verdere inventarisatie vorderingen 
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AUTOCENTRUM W. COLLARIS B.V.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09 / 360F 
Datum uitspraak   : 8 mei 2009 
Gegevens onderneming  : Hoge Naarderweg 3, 1217 AB Hilversum 
Activiteiten onderneming      : de import en export van – alsmede de groot- en 
  kleinhandel in automobielen en onderdelen 
  daarvan; het exporteren van garagebedrijf; het 
  optreden als fabrieks-vertegenwoordiger en het 
  voeren van agentschap. 
Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Door de onderhavige vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake 
van een zogenaamde lege vennootschap.  
 
Bestuurder van de vennootschap is Nimox N.V. Enig aandeelhouder van de vennootschap is 
Nimox N.V. 
 
2. ACTIVA 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
 
5. CREDITEUREN 
Vorderingen worden geïnventariseerd. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
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B.V. NIMOX INTERFINANCE  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09 / 361F 
Datum uitspraak   : 8 mei 2009 
Gegevens onderneming  : Hoge Naarderweg 3, 1217 AB Hilversum 
Activiteiten onderneming  : deelnemen in, het op zich enigerlei wijze 
      financieel interesseren bij en het bestuur voeren 
      over buitenlandse vennootschap, alles in de 

     ruimste zin. 
Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Door de onderhavige vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake 
van een zogenaamde lege vennootschap.  
 
Bestuurder van vennootschap is Nimox N.V. Enig aandeelhouder is Nimox N.V. 
 
2. ACTIVA 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
4. DOORSTART 
 
5. CREDITEUREN 
Vorderingen worden geïnventariseerd. 
 
6. PLAN VAN AANPAK 
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KROYMANS PROCUREMENT B.V.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/295 F 
Datum uitspraak   : 14 mei 2009 
Gegevens onderneming  : Marathon 3, 1213 PB Hilversum 
Activiteiten onderneming      : Het ten behoeve van de tot de “Kroymans Groep” 

  rechtspersoon- en/of ondernemingen: realiseren 
   van synergie, voordelen op het gebied van inkoop 
   alsmede know how en kennisvoordelen; het 
   verrichten van handelingen op het gebied van 
   ontwikkeling van onroerende zaken en projecten, 

   zowel commercieel, industrieel als financieel. 
Personeel    : 1    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Door de onderhavige vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake 
van een zogenaamde lege vennootschap. 
 
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Nederland B.V. Aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Nederland B.V. 
 
3.  BANK/ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
5. CREDITEUREN 
- Boedelvordering:    nihil 
- Preferente vorderingen:  nihil 
- Concurrente crediteuren:  € 3.296,30 
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KROYMANS ACQUISITION XII B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/378 F 
Datum uitspraak   : 14 mei 2009 
Gegevens onderneming  : Kruisweg 383, 1437 CH Rozenburg 
Activiteiten onderneming  : houdster maatschappij, andere handelsnaam van 
   Kroymans Acquisition XII B.V is Directparkeren. 
Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
 
Door de onderhavige vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake 
van een zogenaamde lege vennootschap.  
 
Bestuurder van de vennootschap is Kroymans Nederland B.V. Enig aandeelhouder van de 
vennootschap is Kroymans Nederland B.V. 
 
3.  BANK/ZEKERHEDEN 
De vennootschap is geen partij bij de (her)financieringsovereenkomsten en heeft geen 
zekerheden verschaft.  
 
5. CREDITEUREN 
Vorderingen worden geïnventariseerd. 
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KROYMANS AUTOMOBIEL DIVISIE B.V. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faillissementsnummer  : 09/348 F 
Datum uitspraak   : 29 april 2009 
Gegevens onderneming  : Marathon 3, 1213 PB Hilversum 
Activiteiten onderneming  : beheermaatschappij 
Personeel    : 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INVENTARISATIE 
Door de onderhavige vennootschap werden geen activiteiten meer ontplooid. Er is sprake 
van een zogenaamde lege vennootschap.  
 
Bestuurder van vennootschap was Kroymans Corporation B.V., de heer A.J.M. van den 
Steenhoven en de heer I.H.H.J.M. Manders  Enig aandeelhouder van de vennootschap is 
Kroymans Corporation B.V.  
 
 2  ACTIVA 
Lege vennootschap ,bedrijfsactiviteiten lagen al geruime tijd stil. 
 
3. BANK / ZEKERHEDEN 
De vennootschap is partij bij de financieringsovereenkomst (Facility Agreement) van 7 mei 
2007 (gewijzigd door de Waiver and Amendment Agreement van dezelfde datum) en de 
herfinancieringsovereenkomst (Amendment, Restatement and Accession Agreement) van 23 
januari 2009. Alle overeenkomsten zijn namens de vennootschap ondertekend door de heer 
A.J.M. van der Steenhoven, die bevoegd was tot vertegenwoordiging.  
 
5  CREDITEUREN 
Vorderingen worden geïnventariseerd. 
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11. OVERIG 
De eerste fase van de faillissementen is zo goed als afgerond. De reguliere 
beheershandelingen zijn grotendeels voltooid, met alle hoofdrolspelers wordt overleg 
gevoerd en de curatoren zijn gekomen tot een eerste inventarisatie van het krachtenveld. 
 
De omvang van de schuldenlast zal nader in kaart worden gebracht. 
 
De verkoop van de resterende activa wordt voortgezet. 
 
Door de curatoren wordt nader onderzoek gedaan naar de diverse aanspraken op zekerheid 
en eigendom.  
 
De twee uitvaarten zullen zorgvuldig worden getoetst. Datzelfde geldt voor de wijze waarop 
het bestuur haar taken heeft uitgeoefend. 
 
In het volgend verslag zal daar nader op in worden gegaan. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank 
Amsterdam op 7 oktober 2009. 
 
 
 
F. Kemp,   C. de Jong, 
 
 
 
curatoren 
 


