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INLEIDING 
 
Dit is het zesde 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. 
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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       
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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. F13/09/295    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       
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1.2 Directie en organisatie 
Kroymans Corporation B.V. staat aan het hoofd van de groep die bestaat uit de hierboven 
onder 1.1 genoemde vennootschappen.  
 
De board of directors bestond uit de heren P. Cornelis (CEO), T. van der Steenhoven (CFO) 
en I. Manders (Corporate Affairs). In de afgelopen verslagperiode is de heer Cornelis 
overleden.  
Er is 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 (TV) 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. Deze laatste 
groep ondernemingen wordt ook wel aangeduid als Leasing Vennootschappen (LV). 
 
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,-- 
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1.4 Verzekeringen 
Alle verzekeringskwesties zijn afgewikkeld.  
 
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 de afgelopen periode heeft in aanwezigheid van de Belastingdienst schikkingsoverleg 
plaatsgevonden tussen de curatoren en de Trading Banken ter beslechting van alle 
bestaande geschillen en ter vermijding van mogelijke nieuwe discussies tussen de curatoren 
enerzijds en de Trading Banken, Leasing Banken, de Leasing Vennootschappen en de 
Citadel-vennootschappen anderzijds. Dit overleg heeft tot een vaststellingsovereenkomst 
geleid, waarbij het grootste gedeelte van de geschillen tussen partijen is beslecht.  
 
Inmiddels zijn vrijwel alle in de overeenkomst geregelde onderwerpen uitgevoerd en de 
curatoren hebben een bedrag van EUR 20.189.508,96 ontvangen. De gemaakte afspraken 
zullen in dit verslag nader worden toegelicht.  
 
Met de Belastingdienst wordt overleg gevoerd over de wijze waarop kan worden gekomen tot 
een juiste vaststelling van de fiscale schulden en restitutievorderingen. 
 
De boedeladministratie, waaronder met name de crediteurenlijsten, is aangepast aan 
hetgeen met de TB is overeengekomen: vorderingen van relevante groepen crediteuren zijn 
geschoond. Dat heeft geleid tot een aanmerkelijke reductie van de schuldenlast. 
Boedelschulden worden getoetst en gerealiseerde baten worden zo geoormerkt dat zij aan 
één vennootschap kunnen worden toegerekend. 
 
In diverse faillissementen zijn op zichzelf staande problemen van verschillende aard 
afgewikkeld. Met regelmaat dienen kwesties van operationele aard te worden behandeld. 
 
In KIE zijn onderhandelingen gevoerd en overeenkomsten gesloten. In Kroymans 
Corporation zijn vaststellingsovereenkomsten ter goedkeuring aan de rechter-commissaris 
voorgelegd. 
 
Lopende procedures zijn geroyeerd. 
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Er wordt nader onderzoek gedaan naar de handelwijze en mogelijke aansprakelijkheden van 
bestuurders en andere vennootschappelijke organen. 
 
De controle van de voorraadafloop vordert gestaag, waarbij de vraagstelling is teruggebracht 
tot concrete probleemgevallen. 
 
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 verschaffen 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 
Met Van Lanschot Bankiers NV en de heer Kroymans is gesproken over een oplossing van 
de botsende aanspraken op appartements- en lidmaatschapsrechten.  
 
De curatoren hebben het standpunt ingenomen dat Kroymans Corporation volledig 
rechthebbende is en dat louter de economische eigendom was overgedragen aan de heer 
Kroymans, die dat betwistte. De door Van Lanschot Bankiers N.V. gepretendeerde rechten 
van derdenpand en derdenhypotheek werden door de curatoren betwist.  
 
In de afgelopen verslagperiode is nader overleg gevoerd, hetgeen heeft geresulteerd tot een 
vaststellingsovereenkomst waarvoor toestemming aan de rechter-commissaris is verzocht 
  
Indien deze goedkeuring wordt verleend, zal een bedrag van EUR 1,7 miljoen aan de boedel 
(in tranches) worden voldaan en is deze kwestie afgewikkeld 
 
Alle andere onroerende zaken, al dan niet belast met hypotheek, zijn verkocht. Hiervoor 
wordt naar vorige verslagen verwezen. 
 
3.2 Roerende zaken, auto’s 
De afloopcontrole van de theoretische voorraadpositie van 8.824 voertuigen blijft gestaag 
vorderen. Mede dankzij het zeer nauwgezette onderzoek dat is uitgevoerd door de door de 
curatoren ingeschakelde deskundigen, was voldoende duidelijkheid ontstaan om tot een 
schikking met alle betrokken hoofdrolspelers te komen. Daarmee zijn de gecompliceerde 
discussies van goederenrechtelijke aard afgerond.  
In het kader van de schikking met de TB is aan de boedel uit de Escrow rekening een bedrag 
van EUR 6.189.508,90 (waaronder begrepen eventuele btw en een boedelbijdrage) 
uitbetaald.  
Daarnaast is door de TB aan de curatoren een boedelbijdrage betaald van  
EUR 14.000.000,--. 
 
Inmiddels is de verdeling van de op de escrow rekeningen verzamelde gelden afgewikkeld.  
 
Discussies over botsende aanspraken van failliete retailbedrijven en GMAC zijn via een 
andere schikking tot een oplossing gekomen. 
 
Er is nog een aantal kwesties waarover duidelijkheid moet worden verkregen, waaronder: 

- ruim 100 auto’s van het merk KIA die na onduidelijke financieringshandelingen zijn 
vermist; 

- circa 100 auto’s van het merk Opel die na een financieringsvariant met kortlopende 
huur en een terugkoopverplichting zijn vermist; 

- enkele pre-faillissementstransacties; 
- enkele vermissingen op detailniveau die vooralsnog niet kunnen worden verklaard. 

 
Daarmee is het aantal van vermiste, althans niet verantwoorde auto’s sterk teruggebracht. 
De curatoren onderzoeken de resterende kwesties en zullen daarover waar nodig 
verklaringen afnemen. Daar wordt niet steeds op een juiste wijze medewerking aan verleend 
en de curatoren bereiden dan ook een nadere waarheidsvinding -in rechte- voor. 
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 Roerende zaken, inventaris 
Alle inventarisgoederen zijn verkocht via veilingen en de opbrengsten zijn tussen de diverse 
rechthebbenden verdeeld. Het verdelingsvraagstuk was niet eenvoudig, omdat sprake was 
van conflicterende aanspraken op grond van balansfinanciering, pandrechten, bodemrecht, 
verschillende leasevormen en eigendomsrechten.  
 
3.3 Overig 
Deelnemingen. 
De problematiek met betrekking tot de verschillende buitenlandse deelnemingen in 11 
Europese landen is afgewikkeld, hetzij via liquidatie, hetzij via overdracht. 
 
In het faillissement van Van der Meulen Ansems is sprake van een aandelenbelang dat 
wordt gehouden in Holland Bandencentrale B.V. Er wordt gestreefd naar verkoop van dit 
belang. 
 
3.4 Boedel 
Het boedelactief bedroeg op 1 november 2013 EUR 27.061.039,55. 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. 
 
Om duidelijkheid te verschaffen per vennootschap wordt een crediteurenoverzicht per 
vennootschap gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel van de vaststellingsovereenkomst 
maakt de afspraak uit, dat de TB, LB, de heer Kroymans en alle tot de KLH groep en de 
Citadel groep behorende vennootschappen afstand doen van vorderingsrechten, met als 
uitzondering de concurrente handelsvorderingen van de Citadel groep. De overzichten zijn 
dan ook geschoond hetgeen een zeer aanzienlijke reductie van de crediteurenpositie, zowel 
van boedel -, preferente -, als concurrente crediteuren heeft opgeleverd. 
Over de omvang van de belastingschulden bestaat nog geen duidelijkheid. Hiermee kan een 
overwegend belang voor concurrente crediteuren zijn gemoeid, zodat er alle reden is tot een 
uiterst zorgvuldige wijze van vaststelling te komen. Daarover vindt met de Belastingdienst op 
een open wijze overleg plaats. 
 
De curatoren hebben ervoor gekozen om niet tot een geconsolideerde afwikkeling over te 
gaan, zodat in ieder faillissement een eigen financiële afwikkeling dient plaats te vinden. Dat 
gaat vanwege de grote onderlinge samenhang niet zonder problemen. In ieder geval worden 
de kosten van beheer en vereffening omgeslagen. Deze omslag is relatief eenvoudig; 
ingewikkelder wordt de toebedeling van de diverse betalingen aan de boedel die in de vorm 
van boedelbijdragen en betalingen uit de escrow rekening zijn geschied. Vanwege de vele 
goederenrechtelijke complicaties kunnen deze niet zonder meer worden toegeschat aan 
separate entiteiten.  
 
De vraag speelt derhalve, hoe het gerealiseerd actief van EUR 27.061.039,55 moet worden 
verdeeld en toegeschat. Bij de gerealiseerde doorstarts of verkopen van onroerend goed zijn 
gerealiseerde baten eenduidig aan een betrokken vennootschap toe te delen en dat zal ook 
zo geadministreerd worden. Bij de boedelbijdragen is dat niet doenlijk, hetgeen mede te 
maken heeft met het probleem dat de voorraadposities van auto’s niet goed kunnen worden 
gesplitst. Hier dient een wijze van toebedeling plaats te vinden, die het best aansluit bij de 
situatie op faillissementsdatum. 
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De curatoren hebben er daarom voor gekozen om allereerst per vennootschap vast te stellen 
welke opbrengsten zijn gerealiseerd met doorstarts en de verkoop van onroerend goed. Die 
zullen worden geboekt bij de betrokken vennootschap; daarover bestaat geen 
onduidelijkheid. Het grootste gedeelte van de gerealiseerde baten bestaan uit 
boedelbijdragen en schikkingsbedragen. Omdat deze bedragen niet per vennootschap zijn 
uitgesplitst, zullen de curatoren het saldo naar rato van de op faillissementsdatum aanwezige 
theoretische voorraadpositie toedelen. De rekenkundige uitkomst daarvan zal in maart 2014 
zijn afgerond en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris worden voorgedragen.  
 
De uitkomst is primair van belang voor de vraag welke boedelschulden kunnen worden 
voldaan. De totale omvang van aangemelde boedelschulden bedraagt EUR 5.001.719,70. 
Deze schulden worden nader onderzocht en zullen, indien en voor zover daartoe ruimte 
bestaat en toestemming wordt verkregen voor de beoogde berekeningsmethodiek, in de 
komende periode worden voldaan. 
 
Daarnaast zijn de curatoren doende om te komen tot een vaststelling van de fiscale 
vorderingen, met name de btw, omdat voor deze hoogpreferente schuld alle failliete 
vennootschappen hoofdelijk zijn verbonden. Het heeft immers geen zin om nadere 
berekeningen over het toeschatten van actief per vennootschap te maken, indien op 
voorhand vaststaat dat alleen aan de Belastingdienst een uitkering kan worden gedaan. 
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4 DEBITEUREN 

 
Conform hetgeen in de vaststellingsovereenkomst staat bepaald, worden de door de TB 
ingeroepen zekerheidsrechten op debiteuren niet langer betwist. De volgende vorderingen 
vallen niet onder enig pandrecht: 

1. BTW restituties wegens oninbare debiteuren. 
2. Eventuele vorderingen wegens bestuurdersaansprakelijkheid. 
3. Premierestituties. 
4. Lidmaatschapsrechten. 
5. Buitenlandse KIE auto’s. 

 
Ad 1. Deze restitutievorderingen maken deel uit van het overleg met de Belastingdienst. Op 
de post oninbare retaildebiteuren wordt een bedrag afgedragen btw van ruim EUR 500.000,-- 
op de voet van art. 29 lid 1 Wet OB teruggevorderd.  
Wat de importdebiteuren betreft, moest een bedrag van ongeveer EUR 3 miljoen als 
oninbaar worden afgeboekt en wordt verzocht om restitutie van de daarover afgedragen 
BTW. 
Ad 2. Zie onder 7. 
Ad 3. Premierestituties zijn geïncasseerd. 
Ad 4. Zie onder 3.1; deze kwestie lijkt te zijn afgewikkeld. 
Ad 5. Zie onder 10.1; deze kwestie is afgewikkeld. 

 
Indien blijkt van voorheen onbekende debiteuren, zullen de curatoren de incasso ter hand 
nemen en zal na aftrek van de kosten de netto opbrengst gelijkelijk worden verdeeld tussen 
curatoren en TB. 
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5 BANK / ZEKERHEDEN 
 
5.1 Trading Banken 
De Trading Banken werken samen in een syndicaat dat bestond uit ING, Rabobank, 
ABN AMRO Bank en (het voormalige) Fortis. Er heeft regelmatig mondeling overleg met de 
curatoren plaatsgevonden. Nadat alle activa waren verkocht, was dat overleg vooral gericht 
op een juiste verdeling van de gerealiseerde verkoopopbrengsten. Zie over de aard en 
inhoud van dat overleg de vorige verslagen. 
 
Zoals elders in dit verslag vermeld, is aan dat overleg een eind gekomen met de 
vaststellingsovereenkomst van 6 december 2012. 
 
5.2 Armac 
Armac heeft op diverse wijzen voorzien in dealerfinanciering ten behoeve van de importeurs. 
Op grond van deze financieringen heeft  Armac de eigendom van alle door haar 
gefinancierde auto’s geclaimd. Deze aanspraken werden door de curatoren grotendeels 
afgewezen, bijvoorbeeld vanwege afwezigheid van een leveringshandeling of een gebrek 
daarin. Bij verschillende financieringscategorieën was naar de mening van de curatoren ook 
sprake van andere gebreken in de overdracht, zoals beschikkingsonbevoegdheid.  
 
Tussen Armac en de curatoren heeft overleg plaatsgevonden, waarbij is getracht in een 
omvattend werkdocument alle geschilpunten te benoemen. Zie voor deze punten de 
voorgaande verslagen. 
 
Ook aan dit overleg is een eind gekomen met de vaststellingsovereenkomst van 
6 december 2012.  
 
5.3 Botsende aanspraken 
Zie vorige verslagen. 
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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 
Over de wijze waarop de eerste uitvaart vorm was gegeven, alsmede de gevolgen daarvan, 
werd geprocedeerd. De curatoren hadden -kort gezegd- de verkoop en levering van de 
aandelen in een aantal dochtervennootschappen aan Citadel c.s. vernietigd, omdat die 
verkoop in het nadeel was van de crediteuren van KC en KN. 
 
Na allerlei procedurele verwikkelingen is deze procedure, in het kader van de 
vaststellingsovereenkomst, geroyeerd.  
 
7.2 Tweede uitvaart 
Kort samengevat zag de tweede uitvaart op de tussen Kroymans Nederland B.V. en STAK 
gesloten overeenkomst, waarbij de aandelen die Kroymans Nederland hield in KLH werden 
overgedragen aan STAK tegen uitgifte van certificaten. De curatoren hebben deze tweede 
uitvaart en de gevolgen daarvan voor de gezamenlijke crediteuren van de Trading 
Vennootschappen onderzocht. Nadat het besluit was genomen ook de problematiek van de 
tweede uitvaart aan de rechter voor te leggen, is dit onderdeel geworden van de 
onderhandelingsbesprekingen met de TB.  
 
Ook dit aspect maakt onderdeel uit van de vaststellingsovereenkomst zodat een procedure 
niet meer aan de orde is.  
 
7.3 Overige aansprakelijkheden 
Zie daaromtrent in het algemeen de vorige verslagen. 
Voor wat betreft aansprakelijkheden van bestuur en andere vennootschappelijke organen 
verrichten de curatoren afrondend onderzoek dat zij naar verwachting omstreeks maart 2014 
hebben afgerond. 
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8 CREDITEUREN 
 
8.1 Ingediende vorderingen 
De administratie van handelscrediteuren wordt per vennootschap verwerkt. De lijsten zijn 
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. 
Als bijlage 2 is een crediteurenlijst aangehecht; sprake is van een concurrente schuldenlast 
van EUR 59.479.756,31 en een preferente schuldenlast van EUR 64.490.473,81. 
 
8.2 Belastingdienst 
Met de Belastingdienst vindt overleg plaats over de wijze waarop na de faillietverklaringen 
aangifte wordt gedaan. Afgesproken is dat deze boedelaangiften per jaar, en voor de gehele 
fiscale eenheid worden gedaan. Dat gebeurt eerst in de vorm van een concept aangifte, 
zodat er ruimte is om te bezien of geschilpunten in overleg kunnen worden opgelost. 
 
Met de Belastingdienst is bovendien afgesproken om zoveel mogelijk in onderling overleg te 
streven naar een juiste vaststelling van vorderingen op grond van art. 29-1 en 29-2 Wet 
Omzetbelasting. Dat is uitermate gecompliceerd en tijdrovend en de curatoren laten zich 
bijstaan door gespecialiseerde adviseurs.  
De omvang van de vordering zoals die nu door de Belastingdienst is ingediend, bedraagt 
EUR 56.077.309.61. Daarvan ziet een deel op BPM en een substantieel overig deel bestaat 
uit ambtshalve aanslagen BTW. 
 
Inmiddels is de bij de veilingverkopen gehanteerde BTW systematiek door de 
Belastingdienst geaccordeerd.  
 
8.3 Trading Banken 
De TB hebben afstand gedaan van al hun resterende vorderingen, waaronder verifieerbare 
vorderingen en boedelvorderingen. 
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9 PROCEDURES 
 
Alle lopende procedures zijn geroyeerd. In afwijking van eerdere verslagen is duidelijk, dat 
geen procedures over de appartementsrechten, Maxum, de eigendomsaanspraken van 
Armac en de tweede uitvaart zullen worden gestart. 
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10 KIE, OVERIG 
 
10.1 KIE 
KIE stond aan het hoofd van het Europese distributienetwerk voor auto’s van het merk 
General Motors. Deze activiteiten werden voornamelijk gefinancierd door GMAC, althans in 
diverse landen gevestigde lokale GMAC entiteiten. Met General Motors en GMAC liepen 
disputen over de afwikkeling van alle in Europa verschafte financieringen en daaruit over en 
weer voortvloeiende vorderingsrechten, alsmede conflicterende goederenrechtelijke 
aanspraken op auto’s die waren aangetroffen in verschillende landen waar tot het 
distributienetwerk van KIE behorende wederverkopers waren gevestigd. 
Over beide kwesties, de vorderingsrechten en de auto’s zijn vaststellingsovereenkomsten 
gesloten, waarbij ook de TB zijn betrokken. 
 
Uit hoofde van deze schikkingen zijn door GMAC betalingen gedaan en boedelbijdragen 
ontvangen.  
 
In Zwitserland speelde een separate kwestie met betrekking tot KIS (Kroymans Import 
Schweiz GmbH, in staat van faillissement), haar moeder Kroymans Schweiz GmbH (in 
liquidatie) en de in Zwitserland aangetroffen voorraadauto’s. Over deze Zwitserse kwestie is 
inmiddels ook een separate vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst dient 
nog te worden uitgevoerd, omdat de afspraak inhoudt dat een in het Zwitserse faillissement 
ingediende vordering wordt geverifieerd, waarna de te ontvangen uitkering voor 50% aan de 
boedel toekomt. Daar zal nog enige tijd mee gemoeid zijn. 
 
Daarmee zijn de lopende kwesties in het faillissement van KIE afgewikkeld, met uitzondering 
van het onder 7.3 genoemde onderzoek naar aansprakelijkheden. 
 
10.2 Termijn afwikkeling faillissement en  
10.3  Plan van aanpak 
De curatoren streven ernaar omstreeks maart 2014 helderheid te hebben over de omvang 
van de fiscale vorderingen. Op dat moment zal duidelijk zijn of, en zo ja in welke 
faillissementen geverifieerd moet worden. 
In diezelfde maand hopen de curatoren hun onderzoek naar aansprakelijkheden te hebben 
afgerond en daarover aan de rechter-commissaris hun bevindingen te rapporteren. 
 
10.4 Indiening volgend verslag 
Het volgende verslag zal mei 2014 worden ingediend. 
 

Opgesteld en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam op 14 november 2013.  
 
 
 
C. de Jong 
curator 
 
 
 
F. Kemp 
curator 


