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INLEIDING 
 
Dit is het negende 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. 
 
Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur geschiedt de verslaglegging, maar 
niet de afwikkeling, 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. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit 
verslag al dan niet impliciet geschetste perspectieven van crediteuren en/of andere 
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
 
 
In dit verslag worden omwille van de leesbaarheid belangrijke gegevens uit eerdere 
verslagen verkort weergegeven. 
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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.  
Surseance 

Datum 
Faill. 

Datum Personeel 
KROYMANS CORPORATION B.V. F13/09/221   20-03-09 31-03-09 0 
Marathon 3     

1213 PB  Hilversum     

KvK: 32048737      
KROYMANS IMPORT EUROPE B.V. F13/09/223  20-03-09 31-03-09 51 
Corridor 25     
3621 ZA Breukelen     
KvK: 32093856     

KROYMANS NEDERLAND B.V. F13/09/358   06-05-09 0 
Marathon 3     
1213 PB Hilversum     
KvK : 32000237     
KROYMANS CAR IMPORT B.V. F13/09/220  20-03-09 31-03-09 0 
Marathon 3     

1213 PB  Hilversum     

KvK: 32114622     

KIA NEDERLAND B.V. F13/09/267   05-04-09 75 
Marconiweg 2     

4131 PD Vianen     

KvK : 23072057     

B.V. AUTO IMPORT MAATSCHAPPIJ A.I.M. F13/09/353   28-04-09 33 
Ir. D.S. Tuijnmanweg 1     

4131 PN te Vianen     

KvK: 23032615      
KROYMANS JAGUAR IMPORT NEDERLAND 
B.V. F13/09/354   28-04-09 0 
Soestdijkerstraatweg 66a     

1213 XE Hilversum     

KvK: 30073504      

JAGUAR NEDERLAND B.V. F13/09/355   29-04-09 0 
Soestdijkerstraatweg 66a     

1213 XE Hilversum     

KvK : 30114118      
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JAGUAR NEDERLAND C.V. F13/09/349   29-04-09 18 
Soestdijkerstraatweg 66a     

1213 XE Hilversum     

KvK : 30114354     

SSANGYONG HOLDING B.V. F13/09/291   17-04-09 0 
Marathon 3     

1213 PB  Hilversum     

KvK : 32046696     

SSANGYONG NEDERLAND B.V. F13/09/351   28-04-09 1 
Marathon 3     

1213 PB  Hilversum     

KvK : 30125832     

DIRECTAUTO B.V. F13/09/292   17-04-09 0 
Corsicaweg 10     
1044 AB Amsterdam     
KvK : 32126624     

ALFA ROMEO NEDERLAND B.V. F13/09/301   21-04-09 33 
Klokkenbergweg 15     
1101 AK Amsterdam Zuidoost     
KvK : 32106406     
KROYMANS RETAIL GROUP B.V. F13/09/222  20-03-09 31-03-09 14 
Hoge Naarderweg 3     

1217 PB Hilversum     

KvK : 32079795      
AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS TILBURG 
B.V. F13/09/297   14-04-09 41 
Kraaienvenstraat 22     

5048 AB Tilburg     

KvK : 18037703     
KROYMANS HILVERSUM B.V. F13/09/280  07-04-09 16-04-09 20 
Soestdijkerstraatweg 64     

1213 XE Hilversum     

KvK : 32026898       
AUTOCENTER W. VAN ZIJLL B.V. F13/09/326    17-04-09 38 
Veldhoven 7     
6826 TS Arnhem     
KvK : 090242725     
KROYMANS ASTON MARTIN B.V. F13/09/322    23-04-09 5 
Soestdijkerstraatweg 66-66a     

1213 XE Hilversum     

KvK : 32079889       
VRIENS AUTOCENTER B.V.  F13/09/299    14-04-09 59 
Biesdonkerweg 31     
4826 KS Breda     
KvK : 20032839     
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KROYMANS BREUKELEN B.V. F13/09/243    01-04-09 10 
De Corridor 25     

3621 ZA Breukelen     

KvK : 11060081       
KROYMANS NIJMEGEN B.V. F13/09/300    20-04-09 16 
Aamsestraat 86     
6662 NK Elst     
KvK : 32092203     
PERFEKTA AUTOSCHADE ROERMOND B.V. F13/09/288    15-04-09 0 
Burghoffweg 9     

6042 EX Roermond     

KvK: 13039469     
NEDAM AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ 
WEERT B.V. F13/09/290    15-04-09 26 
Kelvinstraat 8     

6003 DH Weert     

KvK : 13012732     
PERFEKTA AUTOSCHADE BREDA B.V. F13/09/298    14-04-09 27 
Konijnenberg 101     
4825 BC Breda     
KvK : 20084594       
AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS OIRSCHOT 
B.V. F13/09/293    14-04-09 26 
Besteweg 47     

5688 NP Oirschot     

KvK : 17043754     
PERFECTA AUTOSCHADE OIRSCHOT B.V. F13/09/295    14-04-09 14 
Besteweg 47     
5688 NP Oirschot     
KvK : 17041464     
AUTOBEDRIJF GEBR. VULLINGS BOXTEL 
B.V. F13/09/294    14-04-09 10 
Industrieweg 3     
5281 RW Boxtel     
KvK : 1604639     
NEDAM AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ 
ROERMOND B.V. F13/09/289    15-04-09 80 
Oranjelaan 802     
6043 GL Roermond     
KvK : 13003977     
KROYMANS SAAB DEALERS B.V. F13/09/324    15-04-09 1 
Klokkenbergweg 15     

1100 DN Amsterdam     

KvK: 32080615       



 

                              

 7 

KROYMANS ROTTERDAM-NOORD B.V. F13/09/356    29-04-09 21 
Vlambloem 52     

3068 JE Rotterdam     

KvK : 24380282       
KROYMANS AMSTERDAM ZUIDOOST B.V. F13/09/281    16-04-09 48 
Klokkenbergweg 15     
1100 DN te Amsterdam     
33132074       
KROYMANS HAARLEM B.V. F13/09/346    28-04-09 0 
Hoge Naarderweg 3     

1217 AB Hilversum     

KvK : 32046686       
KROYMANS UTRECHT B.V. F13/09/352    28-04-09 18 
Ringwade 4     
3439 LM Nieuwegein     
KvK: 30130709       
KROYMANS ALKMAAR B.V.  F13/09/347    28-04-09 0 
Hoge Naarderweg 3     

1217 AB Hilversum     

KvK: 35027157       
KROYMANS IMPORT BENELUX B.V. F13/09/242    01-04-09 6 
De Corridor 25     

3621 ZA Breukelen     

KvK: 11056317       
KIA CENTER UTRECHT B.V. F13/09/331    27-04-09 13 
Meijewetering 39     
3543 AA Utrecht     
KvK : 30206754     

KIA CENTER AMSTERDAM B.V. F13/09/332   27-04-09 22 
Berchvliet 20     
1046 CA Amsterdam     
KvK : 30186619       
VAN DER MEULEN ANSEMS 
AUTOMOBIELBEDRIJVEN B.V.  F13/09/245   01-04-09 49 
Hugo van der Goeslaan 49     
5642 TX Eindhoven     
KvK : 17043932     
KROYMANS DEALERS B.V. F13/09/376    22-04-09 29 
Soestdijkerstraatweg 66-66a     

1213 XE Hilversum     

KvK: 30165593       
KROYMANS CAR RENTAL HOLLAND B.V. F13/09/283    16-04-09 17 
Kruisweg 460     
2132 LA Hoofddorp     
KvK : 32092360     
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KROYMANS ROTTERDAM-ZUID B.V. F13/09/296    15-04-09 11 
Aploniastraat 4     

3094 CC Rotterdam     

KvK: 32119319       
KROYMANS AUTO OUTLET B.V. F13/09/244    02-04-09 6 
Klokkenbergweg 50 (A)     
1101 AP Amsterdam     
KvK: 32126176       
INTERNATIONAL PARKING CENTER B.V. F13/09/380    14-05-09 0 
Marathon 3     

1213 PB Hilversum     

KvK : 34073641     
AUCON INTERNATIONAL B.V. F13/09/521    05-06-09 0 
Hugo van der Goeslaan 49     
5643 TX Eindhoven     
KvK : 24346396     
NIMOX N.V. F13/09/329    24-04-09 1 
Hoge Naarderweg 3     

1217 AB Hilversum      

KvK: 11024626       
JOH. F. SMITS B.V. F13/09/377    11-06-09 0 
Marathon 3     

1213 PB Hilversum     

KvK : 24065568     
TC BENELUX B.V. F13/09/456    09-06-09 0 
Marathon 3     
1213 PB Hilversum     
KvK : 18038629     
AUTOCENTRUM W. COLLARIS B.V. F13/09/360    08-05-09 0 
Hoge Naarderweg 3     

1217 AB Hilversum     

KvK : 14019157       
NIMOX INTERFINANCE B.V. F13/09/361    08-05-09 0 
Hoge Naarderweg 3     
1217 AB Hilversum     
KvK : 11024987     
KROYMANS PROCUREMENT B.V. F13/09/379    14-05-09 1 
Marathon 3     
1213 PB Hilversum     
KvK : 30187330     
KROYMANS ACQUISITION XII B.V. F13/09/378    14-05-09 0 
Kruisweg 460     

1437 CH Rozenburg     

KvK : 32123518     
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KROYMANS AUTOMOBIEL DIVISIE B.V. F13/09/348    28-04-09 0 
Marathon 3     

1213 PB Hilversum     

KvK : 30099426     

AUCON B.V. F13/09/730   15-09-09 0 
Hugo van der Goeslaan 49     
5643 TX  Eindhoven     
KvK : 23083947       
 



 

                              

 10 

 
1.2 Directie en organisatie;  
1.3 Cijfers; 
1.4 Verzekeringen; 
1.5 Oorzaak faillissement; 

Zie eerdere verslagen. 
 
1.6 Werkzaamheden 
In de afgelopen periode is gewerkt aan een vaststelling van de fiscale positie en is het 
laatste gedeelte van het onrechtmatighedenonderzoek afgerond. De verkoop van de 
appartementsrechten is voltooid. Er is gewerkt aan een eerste controle van ingediende 
vorderingen en aan de uitwerking van een systematiek om gerealiseerde tegoeden op juiste 
wijze toe te delen aan de diverse gefailleerde vennootschappen. 
 
1.7 Gebruikte afkortingen en begrippen 
TV   Trading Vennootschappen: de failliet verklaarde vennootschappen. 
TB Trading Banken: het syndicaat banken dat krediet verschafte aan de Trading 

Vennootschappen. 
LV  Leasing Vennootschappen: de vennootschappen die kort voor faillissement 

nog tot het Kroymans concern behoorden en die door een in februari 2009 
doorgevoerde reorganisatie zijn weggesneden uit het concern. 

LB Leasing Banken: de groep banken die krediet verschafte aan de Leasing 
Vennootschappen. 

STAK  Stichting Administratiekantoor Kroymans: de stichting die na de tweede 
uitvaart de certificaten van aandelen in Kroymans Lease Holding BV is gaan 
beheren. 

KLH   Kroymans Lease Holding BV. 
Armac  Armac BV is als Leasing Vennootschap een dochter van KLH en verschafte 

aan de tot de Trading Vennootschappen behorende importbedrijven 
financiering van hun dealeractiviteiten. 

KIE  Kroymans Import Europe BV, een Trading Vennootschap die als importeur 
van Amerikaanse merken aan het hoofd van een Europees distributienetwerk 
stond. 

GMAC  De financieringsmaatschappij van General Motors die, vaak via lokale 
entiteiten, dealerfinanciering aan het Europees dealernetwerk van KIE 
verschafte. 

BVA  BVA Auctions BV, een te Amersfoort gevestigd veilingbureau. 
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2 PERSONEEL 
 
Zie voorgaande verslagen.  
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3 ACTIVA 
 
3.1 Onroerende zaken 
Over de appartements- en lidmaatschapsrechten is met Van Lanschot Bankiers N.V. en de 
heer Kroymans een vaststellingsovereenkomst gesloten. In de afgelopen periode is er 
meerdere malen overleg gevoerd. Er zijn appartementsrechten verkocht en uit de 
verkoopopbrengst is het aan de curatoren verschuldigde bedrag (dat was € 1,7 miljoen) 
inmiddels geheel voldaan.  
Daarmee is deze kwestie afgewikkeld. 
 
3.2 Roerende zaken, auto’s 
De afloopcontrole van de voorraadpositie van 8.824 voertuigen is voltooid. Ook met 
betrekking tot de twee laatste punten van onderzoek, te weten 89 auto’s van het merk KIA en 
negen auto’s van het merk Opel, is helderheid verkregen. 
De 89 KIA auto´s waren niet in eigendom overgedragen en de Opels zijn getraceerd.  
Alle auto’s zijn verantwoord, zodat deze kwestie is afgewikkeld. 
 
 Roerende zaken, inventaris 
Afgerond, zie de eerdere verslagen.  
 
3.3 Overig 
Van der Meulen Ansems houdt vijf aandelen in de besloten vennootschap Holland Banden 
B.V. Er zijn 30 andere aandeelhouders. Na de laatste aandeelhoudersvergadering is 
besloten de aandelen te verkopen en is een koopovereenkomst gesloten. De koopprijs is 
gerelateerd aan de stand van het eigenvermogen per 1 januari 2016 en wordt verhoogd met 
een vergoeding voor de goodwill. Dit kan leiden tot een koopprijs liggend tussen € 20.000,- 
en € 40.000,-. De rechter-commissaris heeft toestemming voor de verkoop verleend.  
Na vaststelling van de jaarrekening 2015 zal de koopprijs worden vastgesteld. Afgesproken 
is dat zowel overdracht als betaling voor 1 juli 2016 plaats vindt. 
 
3.4 Boedel 
Het boedelactief bedroeg op 1 februari 2016 € 35.743.925,04. Dit bedrag staat deels op de 
bij Kas Bank aangehouden faillissementsrekening, deels bij een andere bank. 
Er wordt periodiek gezocht naar de meest verantwoorde en profijtelijke wijze om de 
bedragen vast te zetten. 
 
Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag aangehecht. 
 
Zie verder de voorgaande verslagen. 
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4 DEBITEUREN 

 
Afgerond, zie het zevende verslag. 

 
 
5 BANK / ZEKERHEDEN 

 
Afgerond, zie vorige verslagen. 
 
 
6 DOORSTARTS 
 
Afgerond, zie het eerste verslag. 
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7 RECHTMATIGHEID 
 
7.1 Eerste uitvaart 
7.2 Tweede uitvaart 

Afgerond, zie eerdere verslagen. 
 
7.3 Overige aansprakelijkheden, 

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curatoren hebben relevante delen van 
de administratie en vennootschappelijke documentatie bestudeerd en besprekingen 
gevoerd met een groot aantal betrokkenen. De curatoren hebben onderzocht of en in 
hoeverre wettelijke, vennootschappelijke, contractuele of zorgvuldigheidsnormen zijn 
overtreden.  
Er zijn allerlei opmerkingen en vraagtekens te plaatsen bij de wijze waarop het centraal 
bestuur en haar toezichthouder tot hun taakvervulling zijn gekomen. Dat geldt met 
name voor de vraag of het bestuur voldoende alert is geweest om te anticiperen op 
veranderende marktomstandigheden en gewijzigde kredietverhoudingen. Met de 
wijsheid die men achteraf heeft, is snel duidelijk dat de lasten en risico’s die waren 
verbonden aan de exploitatie van de Amerikaanse merken in redelijkheid niet waren te 
dragen. De vraag is echter niet of deze constatering achteraf kan worden gedaan, doch 
of de destijds genomen investeringsbeslissingen zo onverantwoord en roekeloos 
waren (rekeninghoudend met alle omstandigheden van toen), dat deze tot een 
voldoende ernstig en persoonlijk verwijt dienen te leiden. De curatoren menen, dat dat 
niet het geval is bij het centraal bestuur op groepsniveau. 
 
Bij diverse entiteiten is ook op vennootschapsniveau specifiek onderzoek gedaan naar 
de rol van het lokale bestuur. 
Bij Nedam is de conclusie getrokken dat de geconstateerde onregelmatigheden 
onvoldoende materialiteit hebben om ter zake bestuurdersaansprakelijkheid actie te 
ondernemen. 
Bij KIE is sprake geweest van ernstige onregelmatigheden in de administratie. Door het 
verwerken van onjuiste posten en bedragen is het resultaat gemanipuleerd in zowel de 
interne als externe verslaglegging. De curatoren menen echter dat deze 
onregelmatigheden niet de aanleiding zijn geweest voor het faillissement. Veeleer is 
ten gevolge van deze handelwijze ten onrechte aanspraak gemaakt op ondersteuning 
(ook in financiële zin) van de fabrikant, mede op grond van diverse 
loyaliteitsprogramma’s. Dit zou tot de conclusie kunnen leiden dat door KIE, althans 
meerdere op beleidsniveau betrokken medewerkers van KIE, onrechtmatig is 
gehandeld jegens een of enkele derden. De curatoren menen dat niet jegens de 
gezamenlijke crediteuren onrechtmatig is gehandeld en hebben de beslissing genomen 
geen rechtsmaatregelen in te stellen tegen bestuurders van lokale entiteiten. 
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8 CREDITEUREN 
 

8.1 Ingediende vorderingen 
De administratie van handelscrediteuren wordt per vennootschap verwerkt. De lijsten zijn 
conform de gesloten vaststellingsovereenkomst geschoond van de vorderingen die waren 
ingediend door TB, LB, KLH cs, Armac, Citadel cs (met uitzondering van de concurrente 
handelsvorderingen van deze partij) en de heer Kroymans. 
Geconsolideerd bezien is thans sprake van een concurrente schuldenlast van  
€ 59.530.048,64 en een preferente schuldenlast van € 64.584.284,14, waaronder de 
ingediende belastingschulden. 
De crediteurenlijsten zullen bij iedere gefailleerde vennootschap, indien het tot een uitdeling 
komt, zorgvuldig worden getoetst. Dat zal met name dienen te gebeuren bij crediteuren die 
zich beroepen op regres of hoofdelijkheid. 
 
8.2 Belastingdienst 
Kroymans kende fiscale betalingsachterstanden ten tijde van het faillissement en er ontstond 
een verdere achterstand door onvolledigheden en onduidelijkheden bij het doen van aangiften 
rondom de faillissementsdatum. De volgende belastingsoorten zijn relevant. 

1. BPM; 
2. Motorrijtuigenbelasting; 
3. Loonbelasting; 
4. Vpb;  
5. Omzetbelasting.  

 
In 2010 is er van de Belastingdienst een gespecificeerde opgave ontvangen van de 
openstaande aanslagen, voor een totaalbedrag van € 40.438.063. Door de enorme 
hoeveelheid (naheffings-)aanslagen, vernietigingen en verrekeningen bestond onduidelijkheid 
over de omvang en de samenstelling van de positie. In een poging helderheid te verkrijgen 
hebben de curatoren alle opgaven op detail niveau in Excel gebracht en zijn de subtotalen per 
entiteit vergeleken met de opgave van de fiscus. Op enig moment ging het om € 63.130.867, 
later werd uitgegaan van een opgave van € 53.053.300, waarvan € 16.877.626 voor BPM en  
€ 36.175.624 voor overige belastingsoorten. Deze opgave lag deels op vennootschapsniveau 
en anderzijds op het niveau van de fiscale eenheden.  
 
Er is onderzocht of tot vermindering kon worden gekomen, met de hulp van Nederpel De Block 
& Partners. Mede door de ouderdom van de systemen, bleek het niet mogelijk om per 
vennootschap specificaties van de Belastingdienst te verkrijgen. Wel kon de veilig gestelde 
digitale administratie worden geraadpleegd, deels is dat door steekproefsgewijze 
detailcontroles gebeurd. Vervolgens zijn de aan de aanslagen ten grondslag liggende 
uitgangspunten en aannames getoetst en is de volledige fiscale positie van alle vijf 
belastingsoorten herrekend, waaronder ook de naheffingsaanslagen.  
 
De bevindingen zijn vastgelegd in rapporten en in goed overleg meerdere malen besproken 
met de Belastingdienst Grote Ondernemingen, segment ZGO, te Utrecht. Er was een 
voorafgaande afspraak gemaakt, dat wij gezamenlijk zouden proberen tot een juiste 
vaststelling te komen en dat formele regelingen van bezwaar en beroep werden opgeschort tot 
het moment dat zou vaststaan, dat in onderling overleg geen consensus kon worden bereikt. 
 
De BPM schuld van € 16.877.626 is correct. De BPM schuld is niet hoofdelijk en ligt bij de 
importbedrijven Alfa Romeo Nederland B.V., B.V. Auto Import Maatschappij A.I.M., Jaguar 
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Nederland C.V., Kia Nederland B.V., Kroymans Import Benelux B.V., Kroymans Hilversum 
B.V. en Ssang Yong Nederland B.V. 
 
Er heeft een langdurig onderhandelingsproces plaatsgevonden over het resterend bedrag ad 
€ 36.175.624 aan overige belastingsoorten. De curatoren hopen, dit snel te kunnen afronden 
tot een acceptabel resultaat. 
  
In grote lijnen is sprake van de volgende fiscale situatie. 
 
Boedel btw 
Er zijn aangiftes gedaan tot en met 2012. Er was geen deugdelijke aansluiting tussen deze 
aangiftes en het Financieel Verslag. Het bleek dat voor een klein bedrag ten onrechte btw 
was afgedragen. Dat is gecorrigeerd en de aansluiting is er nu wel. Een rente aanslag over 
de boedelperiode van € 40.000 wordt ongedaan gemaakt. 
Over de periode 2012 tot en met 2015 is een concept aangifte gedaan, daar zal een restitutie 
van ongeveer € 250.000 op volgen.  
 
De curatoren hebben verzocht om restitutie btw van oninbare debiteuren, daarbij gaat het om 
retail en import. Deze boedelvordering ex art. 29 lid 1 OB is vastgesteld op € 800.000. 
 
Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) 
De importeurs van het Kroymans concern beschikten over BPM-vergunningen, op grond 
waarvan de BPM achteraf kon worden betaald. Aan die vergunningen waren voorwaarden 
verbonden. Wij hebben de in de vergunning opgenomen voorwaarden gecontroleerd en 
vastgesteld dat sprake is van een totaal BPM-bedrag van € 16.877.626, verdeeld over zeven 
importbedrijven. Na faillissementsdatum door de Belastingdienst ontvangen betalingen zijn 
deugdelijk verwerkt. Dit zijn zeven faillissementsschulden zonder hoofdelijke 
aansprakelijkheid.  
 
Motorrijtuigenbelasting 
Deze belastingsoort heeft geen materieel belang meer. 
  
Loonbelasting (lb) 
De schuldpositie is teruggebracht tot een bedrag van € 1.466.687. 
Het gaat om aanslagen opgelegd aan 38 bedrijven, er is geen sprake van hoofdelijkheid. 
 
Vennootschapsbelasting (Vpb) 
Er is sprake van een fiscale eenheid Vpb, met als gevolg hoofdelijke aansprakelijkheid van 
alle entiteiten. 
De aangifte 2006 was nog gedaan door het concern, waarna de aangiftes 2007 en 2008 
door de curatoren zijn verzorgd. Over 2006 is een aanslag Vpb opgelegd ad € 6.088.046. In 
2007 was nog sprake van een fiscale winst, maar in 2008 werd een groot verlies geleden. 
Ook in 2009 is sprake van een zeer aanzienlijk verlies. Over de verwerking en wijze van 
uitbetaling en verrekening  van de carry back over de jaren 2002 tot 2008 is na overleg 
duidelijkheid ontstaan. Er bestaat recht op een aanzienlijke teruggave. 
Afgesproken is, dat een aanslag van € 4.225.070 wordt afgeboekt van de nog openstaande 
aanslag over 2007 en de resterende teruggave van € 2.755.338 in mindering wordt gebracht 
op de btw.  
 
Omzetbelasting  
Eerder is aangegeven dat het totaal aan aangetroffen aanslagen btw € 34.635.289  bedroeg. 
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Er zijn diverse grondslagen voor de heffing. Er is een fiscale eenheid, zodat alle daartoe 
behorende entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn.  
 
De reguliere aangiftes over februari 2009 sluiten aan bij de administratie. Voor de aanslagen 
over maart en april 2009 is vermindering verzocht. De ambtshalve aanslagen over mei en 
juni 2009, en soms zelfs nog van daarna, zijn vernietigd.  
 
Aldus resteert een pre faillissement btw schuld  van € 7.012.373. Daarnaast wordt een art. 
29 lid 2 OB aanslag opgelegd van € 300.000. 
 
Bezwaar 
Bezwaarschriften tegen omzetbelasting, zoals over de periode 2007 voor het privégebruik 
van de auto’s, zijn ingetrokken. Een materieel belang speelde niet meer, ook omdat deze 
kwesties vallen onder de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst van ultimo 
januari 2009. 
 
Aanslagen 
Er lopen geen andere aanslagen.  
 
Plan van aanpak. 
Met de Belastingdienst is nagenoeg overeenstemming bereikt en de gemaakte afspraken 
zullen schriftelijk worden vastgelegd.  
 
Indien dat lukt, zal aan de rechter-commissaris worden voorgesteld om de hoofdelijk 
verschuldigde pre faillissement btw onmiddellijk te voldoen op grond van art. 19 
Invorderingswet.  
Binnen drie maanden daarna zal een voorstel worden gedaan om tot afwikkeling op 
vennootschapsniveau te komen. Dat vereist een nadere toeschatting op entiteitsniveau van 
alle ontvangen baten. Voor sommige baten is dat simpel, zoals de baten die zijn ontvangen 
bij de doorstart van één entiteit. Bij andere baten vergt dat een gecompliceerde berekening.  
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9 PROCEDURES 

 
De failliet verklaarde vennootschap Nedam-Automobielmaatschappij Roermond B.V. 
(“Nedam”) had met Stuurgroep Holland B.V. (verder: “Hertz”) en GMAC Nederland N.V. 
(“GMAC”) een overeenkomst gesloten die een zogenaamd rental programma mogelijk 
maakte, waarmee auto’s van het merk Opel in driepartijenverhoudingen werden 
gefinancierd, verhuurd en weer terug verkocht. Na het faillissement van Nedam in 2009 is 
een discussie ontstaan omtrent de eigendom van 191 ex-rentals, waarover door Hertz en 
GMAC is geprocedeerd. Ten tijde van het faillissement werden twee van de 191 ex-rentals 
door de curatoren aangetroffen. Om een probleemloze verkoop van deze auto’s mogelijk te 
maken hebben de curatoren, GMAC en Hertz een overeenkomst gesloten, uit hoofde 
waarvan de auto’s zijn verkocht en de opbrengst is overgemaakt naar een escrowrekening.  
 
Hertz meent dat op grond van deze overeenkomst de curatoren gehouden zijn bepaalde 
handelingen te verrichten, dan wel de instructie te geven dat de op de escrowrekening 
prijkende opbrengst aan Hertz kan worden afgedragen. De curatoren betwisten dat zij 
daartoe gehouden zijn. Hoewel er geen materieel belang bij de curatoren ligt, zijn zij door 
Hertz gedagvaard in een procedure, aanvankelijk voor de rechtbank Amsterdam thans 
Utrecht, waarin ook GMAC is gedagvaard. De procedure ziet vooral op de vraag of de 
curatoren op grond van de overeenkomst gehouden zijn een betalingsinstructie ten gunste 
van Hertz te geven. De curatoren wijzen de vordering af en hebben geconcludeerd van 
antwoord. In de zaak zal een comparitie plaatsvinden op 24 maart 2016. 
 
In het kader van deze procedure werd een verzoek om informatie gedaan op grond van 
artikel 3:15j BW. Het verzoek werd ingediend door Hertz, die inzage in de administratie 
wenste om tot een oordeel te komen over de relatie tussen Nedam en GMAC. Daarbij gaat 
het vooral om kwesties van goederenrechtelijke aard. Het verzoek is afgewikkeld. 
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KIE, OVERIG 
 
10.1 KIE 
Zie eerdere verslagen. 
 
10.2 Termijn afwikkeling faillissement en  
10.3 Plan van aanpak 
Nu snel duidelijkheid zal zijn verkregen over de omvang van de fiscale vorderingen, dient te 
worden beoordeeld op welke wijze kan worden overgegaan tot afwikkeling van de 
faillissementen. Daartoe zullen alle lasten en baten moeten worden gealloceerd, waarna 
duidelijk is of, en zo ja in welke faillissementen aan concurrente crediteuren kan worden 
uitgekeerd. 
 
10.4 Indiening volgend verslag 
Het volgende verslag zal in de loop van 2016 worden ingediend. 
 

 

Opgesteld en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam op 9 februari 2016.  
 
 
 
 
C. de Jong 
curator 
 
 
 
 
F. Kemp 
curator 
 


