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INLEIDING 
 
Dit is het vierde openbare verslag in de faillissementen van de Kroymans groep.  
Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam en wordt geplaatst op de 
website van het Centraal Insolventieregister (http://insolventies.rechtspraak.nl) alsmede op 
www.vbk.nl en www.fortadvocaten.nl.  
Authentiek zijn alleen schriftelijke verslagen, die zijn voorzien van de handtekeningen van 
beide curatoren. 
 
De Kroymans faillissementen hebben veel maatschappelijke en publicitaire aandacht gehad. 
Om die reden is in het eerste verslag uitgebreide achtergrondinformatie verschaft. Dit vierde 
verslag is beknopt, veel van de informatie uit de eerdere verslagen wordt niet herhaald.  
 
Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur, geschiedt de verslaglegging van de 
faillissementen geconsolideerd.  
 
Bij het opstellen van dit verslag hebben de curatoren een zo groot mogelijke zorgvuldigheid 
betracht, maar zij staan er 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. 
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1 INVENTARISATIE 
 
1.1 Lijst van failliet verklaarde vennootschappen 
Deze lijst bevat een opgave van de 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 het organogram van de groep dat als bijlage 2 
aan het eerste verslag is gehecht. 
 

 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  06-05-09 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  05-04-09 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     
     



                             

 5 

     

SSANGYONG HOLDING B.V. 09/291 F  17-04-09 0 
Marathon 3     
1213 PB  Hilversum     
KvK : 32046696     

SSANGYONG NEDERLAND B.V. 09/351 F  28-04-09 1 
Marathon 3     
1213 PB  Hilversum     
KvK : 30125832     
DIRECTAUTO B.V. 09/292 F  17-04-09 0 
Corsicaweg 10     
1044 AB Amsterdam     
KvK : 32126624     
ALFA ROMEO NEDERLAND B.V. 09/301 F  21-04-09 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  14-04-09 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   17-04-09 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   14-04-09 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   20-04-09 16 
Aamsestraat 86     
6662 NK Elst     
KvK : 32092203     



                             

 6 

     
PERFEKTA AUTOSCHADE ROERMOND B.V. 09/288 F   15-04-09 0 
Burghoffweg 9     
6042 EX Roermond     
KvK: 13039469     
NEDAM AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ WEERT 
B.V. 09/290 F   15-04-09 26 
Kelvinstraat 8     
6003 DH Weert     
KvK : 13012732     
PERFEKTA AUTOSCHADE BREDA B.V. 09/298 F   14-04-09 27 
Konijnenberg 101     
4825 BC Breda     
KvK : 20084594       
AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS OIRSCHOT 
B.V. 09/293 F   14-04-09 26 
Besteweg 47     
5688 NP Oirschot     
KvK : 17043754     
PERFECTA AUTOSCHADE OIRSCHOT B.V. 09/295 F   14-04-09 14 
Besteweg 47     
5688 NP Oirschot     
KvK : 17041464     
AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS BOXTEL B.V. 09/294 F   14-04-09 10 
Industrieweg 3     
5281 RW Boxtel     
KvK : 1604639     
NEDAM AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ 
ROERMOND B.V. 09/289 F   15-04-09 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   28-04-09 0 
Hoge Naarderweg 3     
1217 AB Hilversum     
KvK : 32046686       
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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    27-04-09 13 
Meijewetering 39     
3543 AA Utrecht     
KvK : 30206754     

KIA CENTER AMSTERDAM B.V. 09/332 F  27-04-09 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   16-04-09 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   14-05-09 0 
Marathon 3     
1213 PB Hilversum     
KvK : 34073641     
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AUCON INTERNATIONAL B.V. 09/521 F   05-06-09 0 
Hugo van der Goeslaan 49     
5643 TX Eindhoven     
KvK : 24346396     
NIMOX N.V. 09/329 F   24-04-09 1 
Hoge Naarderweg 3     
1217 AB Hilversum      
KvK: 11024626       
JOH. F. SMITS B.V. 09/377 F    11-06-09 0 
Marathon 3     
1213 PB Hilversum     
KvK : 24065568     
TC BENELUX B.V. 09/456 F   09-06-09 0 
Marathon 3     
1213 PB Hilversum     
KvK : 18038629     
AUTOCENTRUM W. COLLARIS B.V. 09/360 F   08-05-09 0 
Hoge Naarderweg 3     
1217 AB Hilversum     
KvK : 14019157       
NIMOX INTERFINANCE B.V. 09/361 F   08-05-09 0 
Hoge Naarderweg 3     
1217 AB Hilversum     
KvK : 11024987     
KROYMANS PROCUREMENT B.V. 09/295 F   14-05-09 1 
Marathon 3     
1213 PB Hilversum     
KvK : 30187330     
KROYMANS ACQUISITION XII B.V. 09/378 F    14-05-09 0 
Kruisweg 460     
1437 CH Rozenburg     
KvK : 32123518     
KROYMANS AUTOMOBIEL DIVISIE B.V. 09/348 F   28-04-09 0 
Marathon 3     
1213 PB Hilversum     
KvK : 30099426     
AUCON B.V. 09/730 F  15-09-09 0 
Hugo van der Goeslaan 49     
5643 TX  Eindhoven     
KvK : 23083947       
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1.2 Directie en organisatie 
Kroymans Corporation B.V. staat aan het hoofd van de groep die bestaat uit 
bovengenoemde vennootschappen.  
 
De board of directors bestaat uit de heren P. Cornelis (CEO), T. van der Steenhoven (CFO) 
en I. Manders (Corporate Affairs). Daarnaast is er een Supervisory Board met de heren 
R.W.A. de Becker,  A.W.M. Ebben en R.D. Laxy.  
 
De aandelen worden als volgt gehouden: 

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

• 1 preferent aandeel á EUR 454,-  door de heer F.J. Kroymans. 
 
De Kroymans groep ontplooide activiteiten met vier divisies:  

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

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

3. import en distributie van onderdelen voor automobielen,  
4. leasing en financiële dienstverlening.  

 
In de vier divisies waren ongeveer 4.000 mensen werkzaam.  
 
De Kroymans groep kende begin 2008 een andere samenstelling, dan de groep waarvan de 
faillissementen is uitgesproken. De tot de failliete groep behorende vennootschappen 
worden ook aangeduid als Trading Vennootschappen en staan -simpel gezegd- hierboven 
genoemd als de eerste twee divisies: import en retail. 
 
Kort voor de faillissementen zijn ondernemingen overgedragen, zeggenschapsverhoudingen  
gewijzigd en hebben ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden in de kredietverhoudingen met 
de betrokken banken. Kort -en opnieuw versimpeld- gezegd, zijn de ondernemingen die 
behoren tot de derde divisie (onderdelen) uit de groep weggesneden bij de eerste uitvaart, bij 
de ondernemingen van de vierde divisie is dat gebeurd bij de tweede uitvaart.  
 
1.3 Cijfers 
Begin 2008 presenteerde Kroymans Corporation B.V. de geconsolideerde jaarcijfers over 
2007. De jaarrekening over 2007 is 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,--. 
EBIT        EUR      42.307.000,--. 
PBT        EUR      20.558.000.--. 
PAT        EUR      14.532.000,--. 

   
1.4 Verzekeringen 
Alle verzekeringskwesties zijn afgewikkeld. Verzekeringsmaatschappij Bovemij heeft 
inmiddels EUR 309.498,95 voldaan op de faillissementsrekening van Kroymans Corporation.  
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1.5 Oorzaak faillissement. 
In 2003 werd een overeenkomst gesloten met General Motors (GM) en werd het 
importeurschap voor de merken Cadillac, Corvette en Hummer in Europa ingevuld. De 
daarmee gemoeide activiteiten zijn zwaar verlieslatend geweest. Vervolgens werden in 2007 
en 2008 de activiteiten in Duitsland, zoals in München, Berlijn en het Ruhrgebied uitgebreid. 
Deze nieuwe activiteiten waren zeer kapitaalintensief en eveneens zwaar verlieslatend. 
 
In het eerste kwartaal van 2008 was sprake van een toenemende druk op de resultaten. In 
de tweede helft van het jaar 2008 namen de verliezen snel toe, met name vanwege een 
ineenstortende markt.  
 
Snel nadat de tweede uitvaart in februari 2009 was gerealiseerd, werd een ander bestuur 
over de Leasing Vennootschappen actief en werd de door de Leasing Vennootschappen aan 
de Trading Vennootschappen verschafte financiering gestaakt. Bij de achterblijvende Trading 
Vennootschappen was sprake van acute liquiditeitsnood.  
 
Op 20 maart 2009 is door de vier Holding vennootschappen surseance van betaling 
aangevraagd. 
 
1.6 Werkzaamheden 
In deze faillissementen is sprake geweest van een zo overweldigende hoeveelheid 
problemen en onduidelijkheden van feitelijke, juridische en financiële aard, dat de 
inventarisatie daarvan eerst nu aan het aflopen is.  
Inmiddels zijn alle activa verkocht en staan de opbrengsten daarvan in de meeste gevallen 
op speciaal daartoe geopende escrow rekeningen. Over de verdeling daarvan vindt overleg 
plaats met betrokken partijen, waaronder de Trading Banken, Leasing Vennootschappen en 
Belastingdienst. Er is sprake van een aantal gecompliceerde verdelingsvraagstukken. 
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2 PERSONEEL 
 
Op het moment van de eerste surseances, waren er ongeveer 1.000 werknemers in dienst 
bij de Nederlandse Trading Vennootschappen. Bij de buitenlandse Kroymans vestigingen 
waren nog eens 1.000 mensen werkzaam, waarvan het grootste deel in België en Duitsland.  
 
Al het personeel is ontslagen; de UWV heeft uitvoering gegeven aan loongarantieregeling. 
 
In voorkomende gevallen wordt door de curatoren nazorg verleend en informatie verstrekt.  
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3 ACTIVA 
 
3.1 Onroerende zaken 
De curatoren zijn ten behoeve van de hypotheekhouder, belast met de verkoop van het 
voormalige bedrijfspand van Nedam Roermond aan de Oranjelaan 802 te Roermond. 
Inmiddels is het pand verkocht voor EUR 1.075.000,--. Betaling van de koopsom en 
boedelbijdrage is ontvangen. 
 
Kroymans Corporation houdt een aantal lidmaatschapsrechten van 
flatexploitatieverenigingen. Deze flatexploitatieverenigingen hebben een recht van erfpacht 
op appartementencomplexen in Amsterdam. Van Lanschot Bankiers N.V. stelt zich op het 
standpunt dat de lidmaatschapsrechten zijn bezwaard met een derdenpand dat strekt tot 
zekerheid van vorderingen op de heer Kroymans. De curatoren betwisten deze aanspraak. 
 
Kroymans Corporation houdt bovendien twee appartementsrechten te Amsterdam. Op één 
appartementsrecht is op 11 maart 2005 een recht van hypotheek gevestigd.  
 
De economische eigendom van de lidmaatschaps- en appartementsrechten is overgedragen 
aan de heer Kroymans. Over de gevolgen daarvan bestaat tussen de betrokken partijen 
geen overeenstemming. 
 
Partijen zijn met betrokkenen in gesprek geweest over de mogelijkheden van een minnelijke 
afwikkeling. Dat heeft niet geleid tot overeenstemming. Waarschijnlijk zal het geschil dan ook 
aan de rechter moeten worden voorgelegd.  
 
 
3.2 Roerende zaken 
In juli 2009 zijn afspraken gemaakt over de wijze van verkoop van roerende activa, 
voornamelijk auto’s. Deze afspraken zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, omdat 
sprake was van botsende aanspraken door pandhoudende Trading Banken, Leasing 
Vennootschappen, retentoren, leveranciers onder eigendomsvoorbehoud en curatoren.  
 
Alle aangetroffen voorraden zijn inmiddels verkocht. Op de escrow rekening staat een 
bedrag van EUR 61.750.361,42. De Trading Banken maken aanspraak op een recht van 
pand. Er is een onderverdeling gemaakt, omdat op een gedeelte van de verkoopopbrengst 
ad EUR 37.187.671,41 aanspraak wordt gemaakt door derden, waaronder met name de 
Leasing Vennootschappen, maar ook door fabrikanten. Op een gedeelte van de 
verkoopopbrengst ad EUR 24.562.689,91 wordt alleen aanspraak gemaakt door de Trading 
Banken.  
 
Over de verdeling van het escrow saldo wordt overleg gevoerd.  
Dit heeft er toe geleid dat de Trading Banken erkennen dat hen geen pandrecht toekomt op 
627 van de 646 Alfa’s die in Antwerpen werden aangetroffen. Ten aanzien van een ander 
geschilpunt is door de curatoren erkend, dat automobielen van het merk KIA, die in de 
maandelijkse kredietrapportage (Borrowing Base) zijn opgenomen, wel zijn verpand. Dit 
geldt niet voor KIA’s die niet in de Borrowing base zijn opgenomen. 
 
Een groot aantal auto’s is door KFS/Armac verkocht, de opbrengst daarvan staat niet op een 
escrow rekening. Naar de feitentoedracht en rechtmatigheid daarvan wordt onderzoek 
gedaan. Het gaat om auto’s waarop KFS eigendomsaanspraken pretendeert, vanwege in 
financieringsarrangementen vastgelegde leveringsprocedures.  
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De meeste retentiekwesties zijn afgewikkeld. In de gevallen waar dat niet is, hebben de 
curatoren de geretenteerde auto’s opgeëist ex artikel 60 Fw, al dan niet via kort geding 
afgifte.  
 
Roerende zaken, inventaris 
Veel van de bedrijfs- en showroomuitrustingen werden geleasd van ASEL.  
Deels zijn opbrengsten op de voet van artikel 57 lid 3 Fw bijgeschreven op de 
faillissementsrekening. Omtrent een netto veilingopbrengst van EUR 248.493,-- is een 
schikking bereikt waarbij EUR 121.405,87 is uitbetaald aan KFS (ARM Stokvis Equipment) 
en EUR 127.087,13 aan de boedel. 
 
3.3 Overig 
Deelnemingen 
Tot de groep behoorden vennootschappen in 11 Europese landen: dochters van Kroymans 
Corporation of Kroymans Nederland. Deze buitenlandse deelnemingen kunnen worden 
onderverdeeld in drie categorieën: 

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

 
Ad. 1  Duitse verkooporganisatie 
Met de Trading Banken en de Duitse curator vindt overleg plaats over de wijze van 
afwikkeling en uitwinning.  
De Duitse curator heeft EUR 478.744,09 uitgekeerd op een escrow rekening uit hoofde van 
debiteurenontvangsten. Er dient nog tot afwikkeling van een BTW kwestie te worden 
gekomen. De opbrengst van de door BVA verkochte Duitse auto's ad EUR 843.316,95 staat 
op een Agentenrekening.   
Een schikking met GMAC-Duitsland is niet tot stand gekomen, GMAC heeft de Duitse 
curator gedagvaard.  
Waarschijnlijk wordt in de loop van 2012 een uitkering van EUR 5.000.000,-- aan de Trading 
Banken gedaan wegens de verkoop van onroerende zaken. 
 
Ad. 2  Belgische verkooporganisatie 
De Belgische Kroymans retailgroep bevond zich met ingang van 21 april 2009 in een situatie 
van gerechtelijke reorganisatie krachtens de Wet van 31 januari 2009 betreffende continuïteit 
van onderneming. Tijdens de gerechtelijke reorganisatie is een management buy-out 
gerealiseerd waardoor de activiteiten van de groep met 100 werknemers gecontinueerd 
konden worden.  
 
Ad. 3  GM verkooporganisatie 
Inmiddels zijn de meeste buitenlandse GM vennootschappen geliquideerd, dan wel is het 
liquidatieproces vrijwel voltooid. In Hongarije is dat, mede vanwege locale complicaties niet 
gelukt. In overleg met betrokkenen en het statutair bestuur van de groep wordt bezien of 
eigen aangifte tot faillissement kan worden gedaan. 
 
3.4 Boedel 
Van het gerealiseerde actief staat een bedrag van EUR 5.195.696,46 op een 
Meerspaarrekening bij SNS Bank. Op de bij de Kasbank aangehouden 
faillissementsrekening staat een saldo van EUR 936.200,43. 
 
Dit bedrag zal verder aanwassen met boedelbijdragen en opbrengsten van onbezwaard 
actief.  
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Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag aangehecht. 
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4 DEBITEUREN 

 
Debiteuren van importbedrijven. 

De door Armac B.V. ter hand genomen incasso van de vorderingen van importbedrijven op 

dealers is nog niet afgerond. Op de escrow rekening staat een saldo van 

EUR 5.142.348,49,--.  Over de verdeling van dit saldo vindt overleg plaats. De curatoren 

onderzoeken de rechtsgeldigheid van de aanspraken van Armac.  
 
De incasso van overige debiteuren is door de Trading Banken uitbesteed aan Mirus 
International B.V. Inmiddels heeft Mirus verklaard dat haar incassowerkzaamheden zijn 
voltooid. 
De incasso zag op debiteuren van KIE (Kroymans Import Europe B.V.) en de retailbedrijven. 
 
Debiteuren van KIE 
Bij KIE bedroeg het openstaand saldo debiteuren EUR 31.168.819,--.  Geïncasseerd is een 
bedrag ad EUR 1.885.533,-- aan handelsdebiteuren, waarvan een bedrag ad 
EUR 975.000,-- is ontvangen van GM (General Motors). Daarbij hebben de curatoren nauwe 
betrokkenheid gehad. Voorts is een bedrag van EUR 1.417.507,-- aan BTW terugontvangen. 
 
Het tegenvallend incassoresultaat is vooral veroorzaakt door de slechte kwaliteit van het 
debiteurenbestand, het grote aantal consignatiefacturen en vooraf verzonden facturen voor 
auto’s die nog niet geleverd waren, want nog in de haven stonden. 
 
Bij enkele debiteuren van KIE worden procedures gestart; dat kan niet voor de Nederlandse 
rechter. 
 
Later is over verschillende andere kwesties een alomvattende schikking met GM 
bereikt. Door GM is een  bedrag van EUR 1.500.000,= op de faillissementsrekening voldaan, 
van welk bedrag de curatoren een boedelbijdrage toekomt van EUR 150.900,=. 
 
Debiteuren van retailbedrijven 
Bij de incasso van vorderingen van retailbedrijven moesten 47 verschillende administraties 
worden verwerkt. Het facturenbestand is geschoond en onderzocht. Als startpunt gold een 
debiteurenpositie van EUR 17.185.622,=. Daarvan is een bedrag van EUR 5.115.275,= 
geïncasseerd. 
 
De curatoren hebben over de incasso van de volgende bedragen vragen gesteld over de 
aanspraken op pandrecht door de Trading Banken: 
1. Een btw restitutie van EUR 1.202.343,-- door de Belastingdienst België. 
2. Een betaling van GM van EUR 927.092,65 die in de plaats kwam van een toegezegde 

levering om niet van 41 Hummers. 
3. Kasgelden die na faillissement zijn afgestort. 
4. De betalingen van de verzekeraar na faillissement ad EUR 309.498,95.  
Deze kwesties maken deel uit van het overleg dat met de Trading Banken plaatsvindt. 
 
Aanvankelijk hadden de curatoren alleen een duidelijk beeld van op 54 bankrekeningen 
verwerkte ontvangsten. Inmiddels hebben de curatoren ook inzicht in alle ruim 140 posities 
bij Trading Banken, en zijn na bestudering daarvan vragen aan Trading Banken en 
betrokkenen gesteld, bijvoorbeeld over onduidelijke debiteringen net voor faillissement.  
 
Ook vragen op het gebied van intra company vorderingen, verrekeningen en afboekingen 
worden nader bestudeerd.  
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Restitutie en schadeuitkering 
Verzekeringsmaatschappij Bovemij heeft inmiddels EUR 309.498,95 voldaan op de 
faillissementsrekening van Kroymans Corporation. Een bedrag van EUR 221.663,75 ziet op 
premierestituties, het restant ad EUR 87.835,20 ziet op schadebetalingen. 
Over de verdeling daarvan vindt overleg plaats met de Trading Banken. 
 
ABC GmbH 
ABC Autohandel GmbH (“ABC”) is een autodealer te Oostenrijk waarmee KIE een 
dealercontract had gesloten. ABC is op 27 mei 2008 failliet verklaard waarbij mr. E.M. 
Bachmann-Lang als curator werd aangesteld. In 2007 heeft KC aan ABC een bedrag van 
EUR 5.750.000,-- uitgeleend. Deze lening diende ter vervanging van de vordering die Bank 
Austria op ABC voor dat moment had ter hoogte van EUR 4.265.844,--. KC verkreeg op 
onroerend goed van ABC een recht van eerste hypotheek voor een bedrag van 
EUR 4.300.000,--. Daarnaast heeft KIE door middel van dezelfde overeenkomst een lening 
ter hoogte van EUR 1.500.000,-- aan ABC verstrekt. KIE verkreeg een recht van tweede 
hypotheek ter hoogte van EUR 1.500.000,-- en pandrechten op inventaris en auto’s. 
Armac heeft zich aanvankelijk op het standpunt gesteld, dat de vorderingen aan haar 
gecedeerd waren. Die cessie is betwist, waarna door Armac een ander standpunt is 
ingenomen, dat eveneens wordt betwist.  
Door de curator van ABC wordt getracht het pand openbaar te verkopen. 
 
 



                             

 17 

5 BANK / ZEKERHEDEN 
 
5.1 Trading Banken 
De Trading Banken werken samen in een syndicaat dat bestond uit ING, Rabobank, 
ABN-AMRO en (het voormalige) Fortis. Er heeft regelmatig mondeling overleg 
plaatsgevonden. Nu alle activa zijn verkocht, verloopt dat overleg vooral schriftelijk, via de 
advocaten van de Trading Banken. 
De curatoren onderzoeken de door de banken ingeroepen zekerheidsrechten.  
 
Een tussentijdse uitdelingsovereenkomst tussen curatoren en de banken is inmiddels 
afgerond. Curatoren en Trading Banken hebben getracht auto’s onder te brengen in drie 
categorieën: verpand, niet verpand, betwist. Wat betreft de eerste categorie wordt het recht 
van pand door de curatoren erkend, bij de tweede categorie is in overleg met de Trading 
Banken vastgesteld dat er geen pandrecht is gevestigd, alleen over de derde categorie 
bestaat nog geen duidelijkheid. Op korte termijn zullen de eerste uitkeringen van de escrow 
rekening plaatsvinden.  
 
5.2 KLH cs 
Door KLH cs wordt eigendom gepretendeerd van ongeveer 4500 auto’s, waarvan de verkoop 
slechts gedeeltelijk via de escrow rekening is verlopen. Naar de wijze waarop door KLH cs 
opbrengsten zijn gerealiseerd buiten de escrow arrangementen om doen de curatoren nader 
onderzoek, ook in het kader van een afloopcontrole. Periodiek wordt overleg met KLH cs 
gevoerd.  
 
De aanspraken die KLH cs op het escrow saldo doen gelden, worden grotendeels betwist. 
In enkele gevallen is de eigendomsaanspraak van KLH cs wel erkend. Dat is steeds onder 
strikte voorwaarden gebeurd, per merk en soort aanspraak. De aan de aanspraak ten 
grondslag liggende titel is verschillend: consignatie, demo, factoring, occasion en demo 
operational lease.  
 
Door KLH cs is geen aanspraak gemaakt op eigendom van onderdelen.  
 
5.3 Botsende aanspraken 
In veel gevallen botsen aanspraken op eigendomsvoorbehoud (leveranciers), retentierecht 
(opslagbedrijven en dealers), pandrecht (banken) en eigendom (KLH cs). Sprake is van een 
goederenrechtelijke puzzel, waarbij zoveel mogelijk wordt getracht in overleg tot 
overeenstemming te komen met belanghebbenden. 
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6 DOORSTARTS 
 
Waar mogelijk, zijn doorstarts gerealiseerd. Zie daaromtrent het eerste verslag. 
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7 RECHTMATIGHEID 
 
7.1 Eerste uitvaart 
Op vierentwintig december 2009 hebben de curatoren in de faillissementen van Kroymans 
Corporation B.V. (KC) en Kroymans Nederland B.V. (KN) Citadel Enterprises B.V. en Citadel 
Components Group B.V. (Citadel c.s.) gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. De 
curatoren hebben -kort gezegd- de verkoop en levering van de aandelen in een aantal 
dochtervennootschappen aan Citadel c.s. vernietigd, omdat die verkoop in het nadeel is van 
de crediteuren van KC en KN. 
 
Nadat Citadel c.s. zich in de procedure hadden gesteld, hebben de Trading Banken op 
10 maart 2010 een incidentele conclusie tot interventie (tussenkomst en voeging) genomen. 
De Trading Banken hebben in dit incident aangevoerd dat zij een eigen belang hebben, dat 
zij in deze procedure wensen te verdedigen. De rechtbank heeft bij vonnis van 14 juli 2010 
de Trading Banken toegestaan zich als partij in de hoofdzaak te voegen aan de zijde van 
Citadel c.s. en voorts om tussen te komen.  
 
Met inachtneming van deze gewijzigde processituatie, hebben de curatoren besloten om ook 
in hun hoedanigheid van curator in de andere Kroymans faillissementen te voegen en tussen 
te komen. Hiertoe is op 6 oktober 2010 een incidentele conclusie tot interventie (voeging en 
tussenkomst) genomen door de curatoren. Citadel c.s. en de Trading Banken hebben bij 
conclusie van antwoord in het incident gereageerd op de incidentele eis van de curatoren. 
Vervolgens heeft de rechtbank op 29 december 2010 toegestaan dat de curatoren (in hun 
hoedanigheid als curator in de overige faillissementen) zich in de hoofdprocedure mogen 
voegen aan de zijde van de curatoren van KC en KN en dat zij mogen tussenkomen.  
 
Verder heeft de rechtbank bepaald dat, gelet op de gewijzigde processituatie, de curatoren 
van KC en KN en de curatoren in de overige Kroymans faillissementen een nadere akte of 
conclusie mogen nemen. Dit is op 26 januari 2011 gebeurd, waarbij de aanvankelijk 
ingestelde vordering is uitgebreid met een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad 
jegens de Trading Banken, vanwege de wijze waarop de Trading Banken de kredietrelatie 
met de Kroymans vennootschappen hebben afgewikkeld.  
 
Vervolgens hebben de Trading Banken op 18 mei 2011 een conclusie van antwoord in de 
hoofdprocedure genomen. Op 19 oktober 2011 hebben Citadel c.s. voor antwoord in de 
hoofdprocedure gediend en gelijk een vrijwaringsincident opgeworpen (zij wensen de 
Trading Banken in vrijwaring op te roepen tegen de aanspraken van de curatoren jegens 
hen). Op diezelfde datum heeft ook de heer F. Kroymans zich in de procedure gemeld om te 
mogen tussenkomen om zijn belangen te verdedigen bij de rechtsvragen die in de 
hoofdprocedure aan de orde zijn. Op 2 november 2011 hebben de curatoren op de 
incidenten van Citadel c.s. en de heer Frits Kroymans gereageerd en voor een deel 
aangegeven zich neer te leggen bij het oordeel van de rechtbank en voor een ander deel is 
tegen de verzoeken verweer ingediend. 
Het is thans nog aan de Trading Banken om te reageren op de door Citadel c.s. en de heer 
Frits Kroymans opgeworpen incidenten.  
 
7.2 Tweede uitvaart 
Op 20 februari 2009 is een overeenkomst tussen Kroymans Nederland B.V. en de Stichting 
Administratie Kantoor (‘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. 
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De curatoren hebben de overdracht van de aandelen met een beroep op de pauliana 
vernietigd en stellen zich op het standpunt dat Kroymans Nederland B.V. (“KN”) 
aandeelhouder is gebleven van Kroymans Lease Holding B.V. (“KLH”).  
Het paulianeuze karakter van deze transactie wordt door de STAK betwist.  
 
Curatoren zijn doende een procedure op grond van de actio pauliana en onrechtmatige daad 
voor te bereiden.  
 
7.3 Overige aansprakelijkheden 
De curatoren doen onderzoek naar onrechtmatigheden, benadelingshandelingen, wanbeleid 
en feitelijk bestuur. Met betrokken leidinggevenden, toezichthouders en adviseurs zijn of 
worden gesprekken gevoerd. 
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8 CREDITEUREN 
 
8.1 Ingediende vorderingen 
De wijze waarop vorderingen door (veelal) buitenlandse crediteuren worden aangemeld, is 
niet altijd consistent, bovendien is de positie van importeurs, financiers, Trading Banken en 
Belastingdienst niet eenvoudig vast te stellen. 
 
Waar opportuun, vindt overleg met crediteuren plaats. 
 
8.2 Belastingdienst 
De vordering van de Belastingdienst op de fiscale eenheid voor de omzetbelasting van de 
Kroymans groep bedraagt tenminste EUR 28.075.037,--. De Belastingdienst heeft nog geen 
definitieve aanslagen opgelegd.  
 
Over de status en reikwijdte van door Citadel en KLH cs met de Belastingdienst gemaakte 
afspraken vanwege de verbreking van fiscale eenheden vindt overleg plaats. 
 
De aangiften voor de fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting 2007 was reeds 
nagenoeg gereed en de aangifte 2008 is in opdracht van de curatoren opgesteld. De boedel 
kan bij het voltooien en indienen van de aangiften belang hebben in verband met de 
verliescompensatie. De Vpb aanslag 2006 bedroeg EUR 8.952.262,-- welk bedrag 
gecompenseerd kan worden met latere verliezen over 2007 en 2008. 
Voor zover nu bekend, bedraagt de totale fiscale schuld per 22 maart 2010 
EUR 54.776.678,--. Dit bedrag is opgebouwd uit aanslagen motorrijtuigenbelasting, 
loonheffing, Bpm, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Dit bedrag staat echter nog 
niet vast. 
 
8.3 Trading Banken 
Definitieve indiening en verwerking van de vordering door de Trading Banken heeft nog niet 
plaatsgevonden. Een indicatieve opgave komt neer op ongeveer EUR 33.000.000,--, 
waaronder EUR 20.487.000,-- uit hoofde van afgewikkelde derivatencontracten, rentekosten 
uitwinningskosten voor meer dan EUR 4.500.000,--. 
 
De curatoren hebben om een toelichting en onderbouwing gevraagd, ook voor wat betreft de 
uitwinningskosten. 
 
Op de vordering zullen bedragen in mindering worden gebracht door de verdeling van de 
escrow bedragen, incasso van debiteuren en opbrengsten uit Duitsland. 
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9 PROCEDURES 
 
Zie voor de procedure over de eerste uitvaart hetgeen staat vermeld onder 7.1. 
In een door GMAC gestarte procedure worden schikkingsonderhandelingen gevoerd; die 
verkeren in een vergevorderd stadium. 
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10 KIE, OVERIG 
 
10.1 KIE 
Bij aanvang van het faillissement was, volgens de gereconstrueerde voorraadadministratie, 
sprake van een voorraad van 4.346 KIE auto’s. Op eigendom werd aanspraak gemaakt door 
meerdere partijen. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat KIE ten aanzien van 2.104 auto’s geen rechten kan doen 
gelden. 
 
Over de resterende categorieën auto’s wordt onderhandeld en zal zo nodig worden 
geprocedeerd. Met de voorraadfinanciers werd een regeling bereikt, waarbij een aantal 
auto’s is toegedeeld aan KIE. Op een deel daarvan wordt aanspraak gemaakt door derden 
en inmiddels geprocedeerd.  
 
Over de bestemming van 46 bij een Zweeds opslagbedrijf opgeslagen auto’s is nog geen 
overeenstemming bereikt en zal moeten worden geprocedeerd. 
 
De toedeling van veel auto’s die bij buitenlandse dealers stonden, is in der minne geregeld. 
In Zwitserland is nog geen overeenstemming bereikt over de status van delen van de 
voorraad.  
 
KIE heeft vorderingen op dealerfinanciers. Sprake was van driepartijen overeenkomsten 
tussen KIE, de dealerfinancier en de dealer. De overeenkomsten zijn onderworpen aan 
lokaal recht en bepalen dat de dealerfinancier de door de dealer verschuldigde koopsom aan 
KIE voldoet. De auto’s zijn steeds onder eigendomsvoorbehoud verkocht. De 
eigendomsrechten en overige rechten uit koopovereenkomsten, zouden door KIE aan de 
dealerfinancier zijn overgedragen.  
Sprake is van aanzienlijke vorderingen die door de dealerfinanciers op verschillende gronden 
worden betwist. 
 
10.2 Termijn afwikkeling faillissement 
Over de termijn van afwikkeling kan geen voorspelling worden gedaan. 
 
10.3 Plan van aanpak 
De inventarisatiefase is nog niet geheel voltooid.  
Vrijwel alle auto’s en overige activa zijn verkocht. Over de juiste verdeling van de 
verkoopopbrengsten vindt overleg plaats. Op korte termijn zullen de eerste uitkeringen van 
escrow rekeningen plaatsvinden. 
Nader onderzoek wordt gedaan naar de eigendomsaanspraken van KLH cs. 
De procedure over de eerste uitvaart wordt voortgezet. Een procedure over de tweede 
uitvaart is in voorbereiding. 
 
10.4 Indiening volgend verslag 
Het volgende verslag zal in mei 2012 worden ingediend. 
 

Opgesteld en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam op 10 november 2011,  
 
 
C. de Jong, curator 
 
 
F. Kemp, curator 


