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INLEIDING 
 
Dit is het zevende 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. 
 
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 €OPE 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     



 

                             

 9

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). 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 € 454,- door de Stichting Administratiekantoor Citadel 
Holding 

• 1 preferent aandeel á € 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       € 2.077.929.000,-- 
Cost of sales       € 1.703.104.000,-- 
Gross profit       €    374.825.000,-- 
EBITDA       €    166.904.000,-- 
EBIT        €      42.307.000,-- 
PBT        €      20.558.000,-- 
PAT        €      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. In 2008 was sprake van 
een toenemende druk op de resultaten en namen de verliezen, mede vanwege een 
ineenstortende markt, snel toe. Zie ook de toelichting onder 7.3.  
 
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 is het overleg met de Belastingdienst om te komen tot een juiste 
vaststelling van de fiscale schulden en restitutievorderingen geïntensiveerd. Over enkele 
onderwerpen zijn inmiddels afspraken gemaakt.  
 
Het onderzoek naar rechtmatigheden en mogelijke aansprakelijkheden is voltooid. Over de 
daaraan eventueel te verbinden gevolgen zal overleg met de rechter-commissaris worden 
gevoerd. 
 
In diverse faillissementen zijn op zichzelf staande problemen van verschillende aard 
afgewikkeld.  
 
De controle van de voorraadafloop 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 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. 
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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 NV en de 
heer Kroymans een vaststellingsovereenkomst gesloten, op grond waarvan een bedrag van 
€ 1,7 miljoen aan de boedel (in tranches) dient te worden voldaan. 
De eerste bedragen zijn ontvangen. 
 
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 voorraadpositie van 8.824 voertuigen is nagenoeg voltooid. 
Discussies over botsende aanspraken op eigendom en zekerheid zijn geschikt, zie daartoe 
eerdere verslagen. 
  
Naar twee kwesties is nader onderzoek gedaan: 
1 89 auto’s van het merk KIA kunnen na onduidelijke financieringshandelingen niet in de 

administratie worden teruggevonden; 
2 de baten van ongeveer 100 auto’s van het merk Opel kunnen na een constructie van 

kortlopende huur met een terugkoopverplichting niet worden verantwoord. 
 

Ad 1. Omdat bleek dat de administraties niet goed op elkaar aansloten, zijn er data 
opgevraagd bij verschillende partijen. Nadat deze zijn geanalyseerd, is het tekort van 89 
teruggebracht tot twee auto’s. Daar wordt meer onderzoek naar gedaan. 
Ad 2. Deze kwestie speelt bij Nedam en ziet op voormalige huurauto’s. Er is overleg gevoerd 
met de betrokken handelspartijen, waarbij is gebleken dat een gedeelte van de auto’s door 
Nedam rechtstreeks is gefactureerd. Van een aantal andere auto’s is betaling in 
rekening-courant verwerkt. Het tekort is teruggebracht tot negen auto’s, ook hier vindt nader 
onderzoek plaats. 
 
Aldus is het aantal van vermiste, althans niet verantwoorde auto’s teruggebracht tot elf.  
De curatoren doen daar onderzoek naar en zullen daarover -waar nodig- verklaringen 
afnemen.  
 
Bij onderzoek naar de motorrijtuigenbelasting is kenbaar geworden dat er een klein aantal 
“spookauto’s” rond rijdt, waarvan bekend is dat de kentekens zijn afgegeven aan 
importbedrijven, maar die niet aan daadwerkelijke auto’s kunnen worden gekoppeld. Naar 
deze categorie vermiste auto’s wordt in nauw overleg met de Belastingdienst nog nader 
onderzoek gedaan.  
 
 Roerende zaken, inventaris 
Alle inventarisgoederen zijn verkocht via veilingen en de opbrengsten zijn tussen de diverse 
rechthebbenden verdeeld.  
 
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. 
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In Zwitserland speelde daarbij een probleem, dat is opgelost doordat met Intertrust 
Switzerland een schikking is bereikt omtrent door Intertrust verrichte beheers- en 
trustwerkzaamheden.   
 
In het faillissement van Van der Meulen Ansems is sprake van een aandelenbelang dat 
wordt gehouden in Holland Bandencentrale B.V. Een verkoop wordt nagestreefd. 
 
3.4 Boedel 
Het boedelactief bedroeg op 1 juli 2014 € 27.408.988,87. 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 als dat noodzakelijk wordt, duidelijkheid te kunnen verschaffen wordt een 
crediteurenoverzicht per vennootschap bijgehouden, dat overzicht is aangehecht als 
bijlage 2. De TB, LB, de heer Kroymans en alle tot de KLH groep en de Citadel groep 
behorende vennootschappen hebben afstand gedaan van alle vorderingsrechten, met als 
uitzondering de concurrente handelsvorderingen van de Citadel groep.  
Over de omvang van de belastingschulden bestaat nog geen duidelijkheid. Hiermee is een 
overwegend belang voor concurrente crediteuren gemoeid, zodat er alle reden is tot een 
uiterst zorgvuldige wijze van vaststelling te komen. Met de Belastingdienst vindt constructief 
overleg plaats. 
 
De curatoren gaan niet over tot een geconsolideerde afwikkeling, 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 € 27.408.988,87 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. 
 
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 bestaat 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. Het was de intentie om dit in maart 2014 af te ronden, 
maar dat is niet gelukt omdat het overleg met de Belastingdienst nog niet is afgerond.  
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De uitkomst van dit overleg is van belang voor de vraag welke boedelschulden en 
faillissementschulden kunnen worden voldaan. De totale omvang van aangemelde 
boedelschulden bedraagt € 4.955.190,17.  
 
Het is van groot belang om eerst 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 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.  
Ad 2. Zie onder 7. 
Ad 3. Premierestituties zijn geïncasseerd. 
Ad 4. Zie onder 3.1;  
Ad 5. Zie onder 7.3 en 10.1; 
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5 BANK / ZEKERHEDEN 
 
5.1 Trading Banken 
De Trading Banken werkten samen in een syndicaat dat bestond uit ING, Rabobank, 
ABN AMRO Bank en (het voormalige) Fortis. Met de banken is een alomvattende  
vaststellingsovereenkomst gesloten op 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. 
 
Ook aan deze discussie 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. 
 
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 om 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, 
De curatoren rekenen het tot hun wettelijke taakopdracht onderzoek te doen naar de kwaliteit 
van het gevoerde bestuur en met name naar de vraag of sprake is geweest van wanbeleid.  
Voor wat betreft de vraag of aan het centrale concernbeleid op legitieme wijze vorm is 
gegeven, wensen de curatoren te komen tot een slotoordeel over het gevoerde beleid in de 
aanloopfase naar het faillissement. Duidelijk is dat al in 2003 grote en onherroepelijke 
investeringsbeslissingen zijn genomen, die mede debet zijn geweest aan de latere verliezen. 
Die beslissingen hadden onherroepelijke gevolgen. Er was destijds een groot geloof in de 
mogelijkheden om de merken van General Motors in het hogere segment te profileren. In 
een van de besprekingsverslagen wordt dit verwoord als ‘Plastic Fantastic’ tegenover Duitse 
degelijkheid. Er zijn grote startinvesteringen gedaan, in eerste instantie voor ongeveer 
€ 50 miljoen. Toen voor het eerst duidelijk werd, dat de omzetten achterbleven, werden al 
grote voorraden aangehouden, zodat het niet eenvoudig was om met de activiteiten te 
stoppen. In 2007 zou er een nieuw model Cadillac komen, daar was alle hoop op gevestigd. 
Dit model sloeg echter niet aan, terwijl bovendien de markt in 2008 ineenzakte. Er was een 
omzetdaling van 70% in 2008. 
 
Door de curatoren is onderzocht of de aanvankelijke investeringsbesluiten voldoende 
zorgvuldig zijn genomen en geïmplementeerd. Ook de kwaliteit van de administratie is 
onderzocht. 
 
Daarnaast zijn er twee vennootschappen, waar nader onderzoek naar het over deze 
vennootschappen gevoerd bestuur opportuun werd geacht. Dat zijn Nedam 
Automobielmaatschappij Roermond B.V. ("Nedam") en Kroymans Import Europe B.V. 
("KIE"). Bij deze ondernemingen hebben transacties en boekingen plaatsgevonden, die op 
het eerste gezicht als opmerkelijk overkwamen. 
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De curatoren hebben in het kader van dit onderzoek besprekingen gehouden met 
bestuurders en andere betrokkenen, documenten bestudeerd en Nederpel De Block & 
Partners (“NDB&P”) verzocht onderzoek te doen naar de administratie.  
Dat alles leidt tot de volgende, voorlopige, bevindingen. 
 
7.3.A. Centraal bestuur 
 
2000-2007 
In deze periode is sprake geweest van een stormachtige ontwikkeling en verviervoudigden 
zowel omzet als balanstotaal. Het aantal personeelsleden verdrievoudigde. 2007 is het 
laatste jaar waarover een definitieve jaarrekening - voorzien van een goedkeurende 
verklaring - is uitgebracht. Met de groei van omzet en balanstotaal heeft de netto winst (PAT 
= Profit After Taxes) geen gelijke tred gehouden. In 2001 bedroeg de PAT € 20,5 miljoen, in 
2005 was de PAT ondanks de enorme groei van de onderneming slechts marginaal 
gestegen naar € 25,3 miljoen.  
Procentueel - als percentage van de omzet – daalde de winst na het jaar 2000, waarbij nog 
geen rekening is gehouden met het feit dat het vennootschapsbelasting (Vpb) tarief gedaald 
was van 35% in 2001 naar 31,5% in 2005. 
Deze ratio’s kunnen niet goed worden genoemd. Ten opzichte van de gerealiseerde 
omzetten bedroeg de winst slechts ongeveer 1%.  
 
2008-2009 
In de loop van 2008 vond er een grote omslag plaats en kwamen zowel omzet als resultaat 
steeds zwaarder onder druk te staan.  
Dat was enerzijds het gevolg van de algehele economische omstandigheden die rap 
verslechterden. In de autobranche golden nog eens extra slechte omstandigheden. De 
verkopen waren al langer in een neergaande spiraal beland en zowel in de Benelux als 
Duitsland, de twee markten waar Kroymans prominent aanwezig was, namen de volumes 
snel af. Ook de stijging van olieprijzen, veranderende wetgeving en nieuwe 
belastingheffingen hebben bijgedragen aan de neergaande tendens. 
 
Met de leasingactiviteiten werd winst gemaakt, maar met General Motors werd steevast 
verlies geleden, net als de meeste retail activiteiten. Doordat de ontwikkelingen in 2008 
steeds meer tegenvielen, dienden in dat jaar de tussentijdse prognoses steevast in 
negatieve zin te worden bijgesteld.  
 
De verkopen en resultaten, met name bij KIE en Retail, bleven terug lopen en het resultaat 
van Kroymans Corporation sloot in 2008 op € 111 miljoen negatief, waarbij nog rekening 
gehouden moet worden met circa € 18 miljoen bijzondere lasten. 
 
De curatoren hebben vastgesteld wat de belangrijkste beslissingen zijn geweest. Daarbij is 
vooral gekeken naar 2003-2005, omdat toen de meest cruciale (des)investeringsbeslissingen 
zijn genomen. Twee daarvan worden specifiek toegelicht. 

1. Verwerving importeurschap van General Motors voor Cadillac in Europa; 
2. Chevrolet US en Corvette in 2003 (Car Import American Brands); 
3. Aankoop van Lausalec, distributeur van auto-onderdelen in 2004;  
4. Aangaan joint venture met Van Heck in 2005 (60%-aandeel); 
5. Verwerving importeurschap Alfa Romeo in Nederland (2005); 
6. Verwerving exclusief importeurschap HUMMER H3 in Europa (2005); 
7. Verdere uitwerking van de multi-brand strategy Retail (2005); 
8. Uitbreiding dealerschap Duitsland met NISSAN (2005). 
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Ad1.  General Motors. 
In 2003 werd Kroymans exclusief importeur voor Europa van de door General Motors 
gevoerde merken Cadillac en Corvette. Dit importeurschap had een looptijd van zeven jaar  
en legde op Kroymans de verbintenis om de merken Cadillac en Corvette te profileren.  
Kroymans besloot om 25 Cadillac Experience Centres (CEC’s) te openen, alwaar het 
volledige aanbod Cadillac en Corvettes werd gepresenteerd en die als showcase dealerships 
zouden dienen. Er werd geïnvesteerd in Nederland, België en Duitsland en waar mogelijk 
ook in Zwitserland en Oostenrijk.  
Daarbij was het de bedoeling in het hogere segment (met merken zoals Audi, BMW, 
Porsche, Mercedes, Volvo) een gelijkwaardig, maar voordeliger alternatief te bieden. 
Cadillac moest “The premium American Brand for Europe” worden, als alternatief voor de 
premium German Brands. De ambitie om in 2010 20.000 auto’s te verkopen, dat zou een 
marktaandeel in het segment zijn van 7,8%, werd echter bij lange na niet gerealiseerd. 
 
De verwerving van het importeurschap was de basis voor een sterke uitbreiding van de 
activiteiten in Duitsland. In de periode 2003-2005 werden diverse dealers overgenomen en 
werd invulling gegeven aan de dekking van de belangrijke regio’s Berlijn, München, 
Ruhrgebied.  
 
De implementatie van deze uit 2003 stammende beleidsvoornemens heeft vergaande 
consequenties gehad. De aan de opbouw van het importeurschap van Cadillac/Corvette en 
de invulling van multi-brand retail strategie in Duitsland verbonden investeringen werden niet 
terugverdiend en drukten zwaar op het concern. 
 
Ad 5.  Verwerving importeurschap Alfa Romeo Nederland (2005) 
In 2005 verwierf Kroymans het contract voor de vertegenwoordiging van Alfa Romeo in 
Nederland. Hiermee nam zij onder andere een investeringsverplichting van minimaal 
€ 20 miljoen op zich om 5 zogeheten Galleria’s te openen. Voor het eind van 2006 dienden 
er drie geopend te zijn, een jaar later alle vijf. Ook de hieraan verbonden kosten hebben 
zwaar op het concern gedrukt. 
 
Personele bezetting bestuur 
Er werd wekelijks overlegd door het directieteam (DT), later ook genoemd Board of directors 
(BoD). In 2005 bestond dit uit Ton van Soest (CEO), Eric Dolmans, Ivo Manders (Corporate 
Affairs) en Ton van der Steenhoven (TvdS, CFO). Laatstgenoemde was tot het einde 
betrokken. In de loop van 2005 kwam Milco de Vries (COO) daarbij.  
De Raad van Advies (RvA) vergaderde mee, bestaande uit Frits Kroymans, Henri Polman en 
Albert Ebben.  
Halverwege 2006 nam Guy Demuynck de positie van Ton van Soest als CEO over. 
Vanaf maart 2006 was de RvA nog slechts een keer per maand aanwezig bij vergaderingen. 
Vanaf januari 2007 nam Eric Dolmans niet meer deel aan vergaderingen van het DT. 
Vanaf 2008 werd de Raad van Commissarissen operationeel, met Rudy de Becker als 
voorzitter en Dieter Laxy en Albert Ebben als leden.  
Eind augustus 2008 werd Guy Demuynck als CEO ad interim opgevolgd door Dieter Laxy, 
die in oktober 2008 als managing director naar Kroymans Duitsland doorschoof en als CEO 
werd vervangen door Peter Cornelis. 
 
Besluitvormingsproces 
Aan de wekelijkse vergaderingen lag steeds een agenda ten grondslag. 
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Er werd aan de hand van deze agenda en onderliggende stukken vergaderd, waarbij in ieder 
geval steeds de CEO en CFO betrokken waren en daarnaast de overige leden van het 
directieteam. Er werden notulen gemaakt en actielijsten. Iedere vergadering werd een 
update van de actielijst verstrekt. 
 
Door ons zijn alle agenda’s, vergaderstukken en achterliggende files in hoofdlijnen 
doorgenomen. De stukken zijn zorgvuldig bijgehouden, maar de vastlegging van de actielijst 
is zo summier geschied, dat niet goed kan worden vastgesteld welke inhoudelijke discussies 
hebben gespeeld en waarom besluiten zijn genomen.  
Jaarlijks vond er tweemaal strategisch overleg plaats tussen de RvA en de BoD, waarvan die 
in juni de meest uitgebreide was. Daarbij werd enkele dagen op Mallorca vergaderd aan de 
hand van een vooraf vastgestelde agenda en zeer uitgebreide documentatie. 
 
Met betrekking tot de besluitvorming van (des)investeringen werd er binnen Kroymans een 
onderscheid gemaakt tussen kleinere en grotere investeringen. Kleinere investeringen 
werden op “lokaal” niveau geïnitieerd en voorgelegd aan het DT. Bij grotere transacties werd 
het DT direct actief betrokken. Waar de grens lag, is niet duidelijk. Bij alle discussies en 
beleidsvoornemens tot begin 2008 lag de focus -vrijwel- geheel op verdere groei. Als 
belangrijke punten kunnen worden genoemd: 

• Retail en Import GM (American Brands) gaven reden tot zorg en de cijfers werden 
regelmatig besproken; 

• de focus bleef lang gericht op groei, er ging vrijwel geen vergadering voorbij of er 
kwamen investeringsvoorstellen aan de orde; 

• dit gold voor alle divisies zoals:  
- Parts (overname Lausalec, joint venture Van Heck),  
- Retail Germany (nieuwe locaties en panden, overname dealers, verkrijging 
  dealerschap Nissan, opzet en uitbreiding multi-brand dealers),  
- Import Cars (Volvo, Tata, Chinese merken),  
- Import GM (Experience Centres, uitrol Oost-Europa),  
- Retail België (overname dealers, nieuwe locaties, hergebruik panden etc.)  
- Industrial (Acquisitievoorstellen voor diverse overnames); 

• er was binnen het DT meer aandacht voor deze punten, dan voor het gezond krijgen 
van de slecht draaiende divisies; 

• door de “overnamehonger” was er een steeds grotere kapitaalbehoefte, zowel aan 
achtergesteld vermogen als niet achtergesteld lang en kort vreemd vermogen; 

• de minder goed draaiende divisies legden een groot beslag op het werkkapitaal door 
de hoge voorraden en debiteurenposities; 

• in 2008 werd te laat duidelijk wat de omvang van de omslag was en konden de 
(des)investeringsplannen niet op tijd ontwikkeld worden; 

• mede vanwege onduidelijke uitgangspunten en verhullende cijfers, met name wat 
betreft KIE, vergde het ontwikkelen van nieuwe plannen te veel tijd en aandacht en 
werd er op stroperige wijze vergaderd; 

• het resultaat liep sneller achteruit dan voorzien en aan de cash-behoefte kon in 
oktober 2008 niet meer voldaan worden zodat belastingbetalingen werden uitgesteld;  

• de Board of directors vond dat de banken verplicht waren aanvullende ruimte te 
geven en waren bereid het hard te spelen; 

• ondanks allerlei maatregelen lukte het door oplopende verliezen en schulden niet om 
de zaak draaiende te houden, zelfs voor de financiering van reeds verkochte auto’s 
was op enig moment  geen ruimte meer.  
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Dat het primaat lag bij groei, was niet onomstreden. Daar werd over gedebatteerd. In één 
van die vergaderingen maakte De Becker de opmerking, dat in de vergadering alleen maar 
werd gesproken over investeringsplannen, maar dat daar geen geld voor beschikbaar was, 
omdat alles vastlag in voorraden en hoge debiteurenposities. Met die opmerking werd de 
spijker op de kop geslagen. Het ging snel bergaf en in feite werden de reddingsplannen 
steeds opnieuw ingehaald door de feiten. Want als er in een vergadering een reddingsplan 
werd vastgesteld, was bij de volgende vergadering de omzet alweer 20% verder gedaald. 
 
Achteraf en op afstand bezien, kan de conclusie worden getrokken dat het eigen vermogen 
redelijk gezond was, maar dat er sprake was een grote kredietbehoefte. Dat is niet 
ongebruikelijk in de automobielbranche.  
 
Evaluatie besluitvorming 
De besluitvorming voldoet in procedureel opzicht in voldoende mate aan in acht te nemen 
zorgvuldigheidscriteria. Met de personele bezetting van het bestuur was gespecialiseerde 
kennis aanwezig. Vergaderingen verliepen gestructureerd en werden onderbouwd met 
stukken. Relevante beslissingen werden in bestuursvergaderingen genomen.  
Aan de hand van de notulen en actielijsten is echter niet steeds inzicht te verkrijgen in 
gevoerde discussies en achterliggende beweegredenen. Ook was de financiële informatie 
over KIE niet betrouwbaar (zie onder 7.3.C.) 
Opvallend is dat het bestuur met enige regelmaat werd geconfronteerd met door de heer 
Kroymans zelfstandig ingezette activiteiten en daarover pas achteraf informatie verkreeg. 
Ook lijkt de emotionele binding van de heer Kroymans met retail-activiteiten en 
importeurschappen van bepaalde merken auto’s zwaar te hebben gewogen bij besluiten over 
(des)investeringen en reorganisaties. 
 
In de laatste drie jaar zijn er geen grote investeringsbeslissingen genomen. Die stamden uit 
een eerdere periode, waarbij door het bestuur zorgvuldig is gehandeld, mede op basis van 
extern advies en onderzoek. Uit de beschikbare stukken blijkt duidelijk, dat het bestuur zich 
voorafgaande aan de besluitvorming adequaat heeft laten informeren. 
 
De curatoren menen dan ook dat bij de essentiële besluitvorming over de investeringen die 
achteraf bezien verkeerd zijn uitgevallen, niet kan worden gesteld dat onbehoorlijk is 
bestuurd.  
 
Ten aanzien van de (centrale) administratie wordt vastgesteld dat deze in zijn algemeenheid 
voldoet aan de daaraan te stellen eisen en aansluit op de jaarcijfers zoals opgesteld door de 
accountant. Ten aanzien van Nedam bestaat twijfel over de voorraadposities en de 
rekening-courantverhouding, hoewel deze laatste kwestie waarschijnlijk is opgehelderd. Bij 
KIE lijkt het erop, dat de cijfers bewust zijn gemanipuleerd om de indruk te wekken dat vooraf 
gestelde doelen waren bereikt en om bonussen te verkrijgen.  
 
7.3.B. Bestuur Nedam 
De uit de financiële administratie van Nedam gedestilleerde voorraadpositie en individuele 
automutaties sluiten niet aan op de data zoals die van derden zijn verkregen (zoals GMAC) 
en de uitgevoerde floorchecks. De geconstateerde voorraadverschillen kunnen echter gelet 
op de totalen niet als materieel worden aangeduid, zodat de curatoren -voorlopig- menen, 
dat er geen gronden zijn voor onbehoorlijk bestuur. 
Bij Nedam is een verkoopcarrousel opgezet, maar die heeft niet geleid tot benadeling van 
crediteuren. Nedam kocht auto’s bij de importeur en verkocht die auto’s voor een korte 
periode aan een verhuurbedrijf. Vervolgens werden de auto’s teruggekocht op grond van een 
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al eerder gesloten inkoopverklaring en werden de auto’s doorverkocht aan GMAC, die op 
haar beurt de auto’s doorverkocht aan dealers. In 2007 werd dit financieel afgewikkeld in 
rekening-courant. Deze rekening-courantverhouding is na datum faillissement geanalyseerd 
en bijgewerkt en heeft in een betaling door GMAC aan de boedel geresulteerd. 
De curatoren hebben in het kader van de afloopcontrole van de voorraad een gat 
geconstateerd, waarin ongeveer 90 auto’s waren verdwenen. Na detailonderzoek, ook bij het 
RDW, leken deze auto’s wel door GMAC te zijn verkocht, maar niet aan Nedam te zijn 
betaald. Inmiddels is het aantal verdwenen auto’s teruggebracht tot 9. 
 
Samenvattend menen de curatoren, dat geen sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. 
Het onderzoek dat wordt gedaan naar de facturatie van specifieke autotransacties kort voor 
faillissement, concentreert zich thans nog op 9 auto’s. 
 
7.3.C. Bestuur KIE 
KIE is de juridische entiteit waarin vanaf 1 januari 2007 de feitelijke werkzaamheden ter zake 
van de import van GM auto’s plaatsvond. Dat was na een juridische fusie van de 
vennootschappen die voorheen deze werkzaamheden verzorgden.  
 
Kroymans verbond zich tot grote investeringen om de merken Cadillac, Corvette en Hummer 
op de kaart te zetten en deze ondernemingsactiviteiten zijn zwaar verlieslatend geweest, met 
desastreuze gevolgen in 2008.  De ware omvang daarvan bleek niet uit de administratie. 
 
De curatoren zijn op allerlei complicaties gestuit bij de afwikkeling van de voorraadpositie 
auto’s en konden niet op de geadministreerde gegevens vertrouwen. Ook de omvang van de 
debiteurenportefeuille was niet deugdelijk geadministreerd. Bij de incasso van debiteuren 
door Mirus International deden zich problemen voor.  
Omdat deze complicaties en problemen niet eenduidig uit de administratie konden worden 
afgeleid, zagen de curatoren aanleiding voor een nader onderzoek. Daarbij heeft een aantal 
voormalige werknemers geassisteerd.  
 
De administratie van KIE is gevoerd in Kerridge, een voor buitenstaanders niet erg 
toegankelijk pakket. Daarom zijn de data 2008 en 2009 uit Kerridge als Excel bestand 
geëxporteerd en vervolgens samengevoegd in goed te bestuderen overzichten. 
 
Financiële ontwikkeling KIE 
In de financiële managementrapportage werd vanaf 2006 een aparte divisie “Car Import GM 
(American) Brands” geïntroduceerd (hierna ook: Import GM). Tot 2006 maakten deze 
activiteiten onderdeel uit van de totaalrapportage inzake de Car Import Group, die tezamen 
met de Parts Group de Import Division vormde. 
 
Als uitgangspunt geldt, dat de totale omzet (inclusief intercompany verkopen) van Cadillac, 
Corvette en HUMMER in de periode 2004-2007 nauwelijks is toegenomen. Zie onderstaand 
overzicht.  
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Car Import GM (American) Brands

Management rapportages

(* € 1.000)

2008 2007 2006 2005 2004

Sales (incl. Intercompany) 114.803       296.865       258.313       286.494       232.300       

Gross profit (incl. IC) -5.501          38.914         27.041         45.357         

% -4,79% 13,11% 10,47% 15,83%

Operating expenses 25.693         43.925         51.102         

Other (non) operating items 3.051           2.093           42                 

Financing result 8.231           6.429           6.134           

46.216         36.975         52.447         57.278         

Profit before taxes -51.717       1.939           -25.406       -11.921       -5.281            
 
 
De omzetten bleven dus sterk achter bij de grote verwachtingen van 2003 en daarop 
gestoelde investeringen.  
 
De laatste geadministreerde omzetten vloeien voor een belangrijk deel voort uit de post 
debiteuren. Bij de incasso door Mirus is daarvan slechts een zeer gering gedeelte 
geïncasseerd. Het bruto debiteurensaldo was € 31,2 miljoen, terwijl er slechts € 3,3 miljoen 
is ontvangen. Van dat laatste bedrag maken onderdeel uit een restitutie btw van 
€ 1,4 miljoen en circa € 1 miljoen dat is betaald door General Motors. Van de reguliere 
debiteuren werd slechts € 0,9 miljoen geïncasseerd. 
 
Bij de verantwoording van haar werkzaamheden heeft Mirus aangegeven, dat sprake was 
van een groot aantal posten die niet voor incasso vatbaar waren. Daarvoor bestaan 
verschillende oorzaken: 

• De slechte kwaliteit van het debiteurenbestand. Anderhalf jaar voor faillissement 
bedroeg het saldo maar liefst € 90 miljoen. Er was getracht het bestand op te 
schonen, maar dat proces was nog lang niet voltooid. Ook de resterende portefeuille 
van circa € 30 miljoen aan vorderingen was van lage kwaliteit. 

• Er is voor een bedrag van € 23,4 miljoen aan autoverkopen gefactureerd, terwijl die 
auto’s niet waren afgeleverd en nog bij het opslagbedrijf als voorraad in Rotterdam 
stonden. 

• Veel verkoopfacturen waren in feite consignatiefacturen. Mirus heeft de omvang 
hiervan berekend op € 2,7 miljoen. 

• De vastlegging van debiteuren en daaraan gekoppelde nummers is in de diverse 
administratieve systemen niet eenduidig geschied. Dealers hadden meerdere 
debiteurennummers of meerdere dealercodes. 

• Door het faillissement van GM werden door dealers tegenclaims ingediend. 
• Er bestonden allerlei specifieke afspraken met debiteuren, die slecht waren 

geadministreerd. 

• Datzelfde gold voor bonusafspraken en marketingbijdragen. 
 
Het is erg lastig geweest om helderheid te krijgen over consignatieauto’s, gecrediteerde 
auto’s en voorraadposities. Datzelfde gold, in versterkte mate, voor de debiteurenpositie. 
Voor 2008 zijn de debiteurenposities aan het einde van elk kwartaal als volgt in kaart 
gebracht. 
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KIE - Actuals Act Act Act Act Act Act

2007 2008 2008 2008 2008 2009

Dec Mar Jun Sep Dec Feb

Balance sheet
Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

More than 12 months 2.051.851     1.876.146     1.607.241     2.032.697     3.654.039     6.180.194     

Betw een 6 and 12 months 2.202.213     2.469.335     4.771.362     7.239.328     6.125.184     5.450.377     

Betw een 3 and 6 months 2.899.250     11.470.132   5.609.543     4.654.491     5.401.453     3.861.440     

Less than 3 months 24.159.014   16.175.053   9.044.587     13.668.018   4.019.145     3.491.104     

Betw een 0 and 30 days 17.160.221   2.946.827     3.852.817     3.239.854     1.710.664     1.097.133     

Turnover bonusses -                -                -                -                -                -                

Trade Receivables gross 48.472.550   34.937.493   24.885.549   30.834.388   20.910.486   20.080.247   

Provisions for bad debts (817.537)       (357.580)       (380.914)       (415.770)       (2.045.408)    (2.052.578)    

Trade Receivables Net 47.655.013   34.579.913   24.504.634   30.418.618   18.865.077   18.027.668   

Factored receivables (12.285.117)  (36.973.204)  (36.973.204)  (29.473.204)  (25.078.185)  (25.802.898)  

Trade Receivables Net of Factoring 35.369.896   (2.393.291)    (12.468.569)  945.414        (6.213.107)    (7.775.230)     
 
Dit overzicht toont een sterke teruggang in het debiteurensaldo en geeft geen goed beeld 
van de achterliggende problematiek. De curatoren hebben geconstateerd, dat de ouderdom 
van debiteuren op kunstmatige wijze laag is gehouden. Uit een nader overzicht blijkt de 
totale positie veel groter te zijn. 

 
 
Hieruit is af te leiden, dat een gedeelte “off balance” is gebleven. Bij de analyse van de 
resultaatontwikkeling wordt nader op dit punt ingegaan.  
 
Kwaliteit administratie – voorraad auto’s GM 
Het verloop van de administratieve voorraad in de maandrapportages is als volgt: 

 
KIE - Actuals Act Act Act Act Act Act Act

2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009

Dec Mar Jun Sep Dec Jan Feb

Balance sheet
Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Im port 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

Kroymans 

Import 

Europe B.V.

More than 12 months 3.184.726     6.254.202     4.623.635     6.547.642     13.945.149   15.373.795   17.241.463   

Betw een 6 and 12 months 7.730.101     4.486.451     7.460.435     10.689.560   16.660.603   14.999.456   18.656.574   

Betw een 3 and 6 months 2.673.741     8.737.946     4.999.802     10.446.906   10.064.341   9.792.943     3.776.444     

Less than 3 months 30.094.180   28.614.523   27.700.547   13.424.184   15.674.695   15.052.632   14.758.392   

Goods in transit -                (48.000)         -                165.822        -                -                -                

Work in progress -                -                -                -                -                -                -                

Finished Goods -                -                -                -                -                -                -                

Invoiced Installments -                -                -                -                -                -                -                

Inventories-gross 43.682.748   48.045.122   44.784.419   41.274.115   56.344.789   55.218.826   54.432.873   

Provisions for inventories (493.056)       (581.231)       (205.671)       (682.568)       (1.891.307)    (1.793.565)    (1.737.451)    

Inventories-net 43.189.692   47.463.891   44.578.748   40.591.547   54.453.482   53.425.260   52.695.422    
 
In het vierde faillissementsverslag is uitgebreid toegelicht welke problemen de curatoren 
ervaren hebben met de voorraadposities. 
 

KIE - Overview debiteuren uit Kerridge  

31-12-2007 31-1-2008 29-2-2008 31-3-2008 30-4-2008 31-5-2008 30-6-2008 
DI 43.460.354   42.344.542    34.928.491    31.527.303   28.656.329    24.303.904   20.624.604   
GMAC 31.796.920   16.467.417    17.816.324    14.620.797   17.584.414    18.389.749   20.453.972   
IC 15.888.222   16.515.724    12.406.384    10.911.674   9.873.473      6.908.900      6.009.171     
PARTS 4.563.418     5.935.019      4.758.335      3.410.180     4.638.497      4.027.105      4.224.266     
Total 95.708.915

   
81.262.702
    69.909.534

    60.469.954
   

60.752.713
    53.629.657

   
51.312.013
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Uit de gerapporteerde posities lijkt sprake te zijn van een totale voorraadpositie van circa 
€ 45 miljoen. Na een incidentele afname eind september 2008 naar € 40 miljoen, loopt het 
einde van het jaar weer op naar ruim € 54 miljoen. 
 
De administratieve problemen, zowel op het gebied van de voorraden als debiteuren, zijn 
gestoeld op acties die in het vierde kwartaal van 2007 zijn geïnitieerd. 
 
Resultaatverantwoording KIE 2006 en 2007 
In 2006 is met betrekking tot KIE een PBT van -/- € 25.406.000 gerapporteerd. 
In 2007 sloeg het resultaat om naar een positieve PBT ad € 1.938.000. 
 
Het bestuur hanteerde intern de volgende resultaatdoelstellingen: 
Target resultaat 2006 max. -/- € 25.000.000 
Target resultaat 2007   €   2.000.000 
 
Resultaat 2006 
De curatoren menen, dat het resultaat 2006 gemanipuleerd is naar de geldende target van 
circa -/- € 25 miljoen. Dat kan worden afgeleid uit diverse stukken. 
 
Op basis van het voorgaande achten de curatoren het waarschijnlijk dat het resultaat van 
KIE in 2006 op -/- € 33,4 miljoen uit had moeten komen en dat het verschil naar 2007 is 
doorgeschoven.  
 
Resultaat 2007 
Het resultaat voor Vpb (PBT) 2007 komt uit op € 1.938.000. Dit ligt in lijn met de target. Dit 
resultaat lijkt echter grotendeels voort te zijn gekomen uit een wens van het bestuur en niet 
gestoeld te zijn op daadwerkelijke cijfers. De curatoren kunnen deze mening onderbouwen 
met een interne rapportage, e-mailverkeer en besprekingsverslagen. 
 
Acties 2007 om budget te realiseren 
In november werd besloten om een sales drive in gang te zetten, waarbij het de bedoeling 
was om zoveel mogelijk auto’s als zijnde verkocht te administreren en daarvoor facturen op 
te maken. Daartoe werden speciale pakketten aangeboden aan de RSO’s. 
Kort daarna werd een new Ambassador program geïntroduceerd. Dit programma 
minimaliseerde het risico voor de dealer, omdat door dealers gekochte auto’s na 6 maanden 
door KIE teruggenomen werden, terwijl de rente over deze eerste zes maanden door KIE 
gedragen werd. 
Ook werd gebruik gemaakt van specifieke consignatieregelingen in Zweden. 
 
In het kader van deze regelingen werden dealers bewogen om naast de reguliere 
bestellingen nog eens extra auto’s af te nemen. Dit leidde in administratief opzicht tot een 
spectaculaire, maar niet reële verbetering van de posities. 
 
Met deze acties werden -kort gezegd- voorraadposities omgezet in verkopen. Hoe irreëel dat 
was, blijkt uit de volgende illustraties: 

• betrokken  afnemers waren niet steeds op de hoogte van deze omzettingen;  

• op een aanvarend vrachtschip werd een grote partij auto’s aangevoerd, dit was 
toekomstige voorraad, deze voorraad werd handmatig omgezet (naar reservation/free 
stock) waarna deze auto’s werden gefactureerd. 
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Resultaatontwikkeling 2007 
Van GM werd in 2007 financiële ondersteuning van € 24,5 mio. ontvangen. Die was 
gebaseerd op 9.105 units, maar ultimo oktober 2007 waren er slechts 2.506 auto’s verkocht. 
 
Budget 2007 
Het budget 2007 voorzag in eerste instantie in een PBT van € 8.091. De omzet na sales 
allowances werd ingeschat op circa € 322 miljoen. 
In 2007 vonden er diverse budgetaanpassingen plaats. De presentaties daarvan zijn niet 
altijd consistent geweest. 
 
Vergelijking budget - realiteit 2007  
Uit een analyse blijken de cijfers over “sales promotion” sterk af te wijken van het budget. 
In het budget wordt uitgegaan van € 32.405.000 aan marketingkosten, met een vergoeding 
van GM aan marketing support van € 24.500.000. Dat leverde een netto last op van 
€ 7.905.000. 
 
In de uiteindelijke verantwoording beloopt de post “sales promotion” over 2007 echter een 
netto bate van € 6.767.526. 
 
Deze wijze van verantwoording heeft ertoe geleid dat er in de tussentijdse cijfers van 2007 te 
rooskleurig werd gerapporteerd.  
 
Openstaande debiteuren 
Aldus ontstond er een totale debiteurenpositie van € 95 miljoen die  door GMAC werd 
gefinancierd.  
Mede als gevolg van de sales drive, ontstond er op grond van de administratieve gegevens 
verwarring en onduidelijkheid over bestellingen, verkopen, facturen, bonussen en kortingen. 
Dit waren de problemen waarmee Mirus in 2009 geconfronteerd werd bij de incasso. 
 
Voorraadposities 
Door de acties in december 2007, ontstond er ook onduidelijkheid over de voorraden, de 
voorraadtellingen sloten niet meer aan. 
 
Effect acties 2007 op resultaat 2008 
Mede als gevolg van de zeer grote voorraadposities bij dealers en RSO’s werden de 
omzettargets 2008 niet gehaald. De omzet in de maanden januari tot en met maart bedroeg 
ongeveer 50% van die in de vergelijkbare maanden 2007. 
 
Evaluatie 
Als conclusie moet worden getrokken, dat de administratie bij KIE op ondeugdelijke wijze is 
gevoerd en dat onrechtmatig is gehandeld. 
Door het bestuur van de holding is op basis van deze verkeerde cijfers beleid ontwikkeld. 
Daarbij dient zich de vraag aan, in hoeverre wetenschap bij het bestuur van KIE dient te 
worden toegerekend aan het bestuur van de holding.  
 
De curatoren beraden zich over een nadere aanpak en staan voor de keuze om met een 
aantal betrokkenen nogmaals overleg te voeren, dan wel over te gaan tot rechtsmaatregelen. 
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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. 
Als bijlage 2 is een crediteurenlijst aangehecht; sprake is van een concurrente schuldenlast 
van € 59.371.189,87 en een preferente schuldenlast van € 64.335.464,38, waaronder de 
ingediende belastingschulden. 
 
8.2 Belastingdienst 
Kroymans kende fiscale betalingsachterstanden ten tijde van het faillissement en er was een 
achterstand bij het doen van aangiften. Sprake is van de volgende belastingsoorten:  

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

 
De aangiften vennootschapsbelasting waren tot en met 2006 ingediend, de aangiften 
omzetbelasting  tot en met januari 2009 en de aangiften loonheffing tot en met februari 2009. 
Bij de meeste belastingsoorten zijn vanaf maart 2009 geen aangiften meer gedaan. Daarom 
heeft de fiscus over februari tot en met juni 2009 naheffingsaanslagen omzetbelasting en 
over de periode maart tot en met juni 2009 naheffingsaanslagen loonheffing opgelegd. 
Daarnaast zijn er aanslagen bpm aan de importvennootschappen opgelegd. 
 
In 2010 is er van de fiscus een gespecificeerde opgave ontvangen van de openstaande 
aanslagen, voor een totaalbedrag van € 40.438.063. Later werden grotere bedragen 
genoemd. Door de enorme hoeveelheid (naheffings-)aanslagen, vernietigingen en 
verrekeningen ontstond onduidelijkheid over de omvang en de samenstelling van de positie. 
Getracht is hierin helderheid te verkrijgen. Alle schriftelijke opgaven zijn gedetailleerd in 
Excel gebracht en de subtotalen per entiteit zijn vergeleken met de opgave in totalen van de 
fiscus. Aldus leek sprake te zijn van een maximale positie van € 63.130.867. 
 
Wij zijn niet goed in staat geweest om tot een juiste controle daarvan over te gaan en konden  
ook niet op eenvoudige wijze voldoen aan informatieverplichtingen, omdat het gaat om erg 
veel verschillende administraties en in de laatste maand niet alles volledig is 
geadministreerd. De Belastingdienst heeft vergelijkbare problemen, omdat zij niet alle 
(naheffings-)aanslagen kan onderbouwen en substantiëren. Bovendien zijn niet alle 
aanslagen geautomatiseerd. Na correcties van misslagen en dubbeltellingen, kwamen wij uit 
op een bedrag van € 53 miljoen, dat door ons als de maximale schuldpositie wordt bezien. 
 
Met de Belastingdienst Grote Ondernemingen, segment ZGO, te Utrecht wordt overleg 
gevoerd over de fiscale posities. Er is afgesproken dat wij in eerste instantie gezamenlijk 
proberen tot een juiste vaststelling te komen. Aldus worden formele regelingen van bezwaar 
en beroep opgeschort tot het moment dat zou moeten worden vastgesteld, dat in onderling 
overleg geen consensus wordt bereikt. Ook bij dit overleg laten wij ons assisteren door 
kantoor Nederpel De Block & Partners, waar nodig schakelen wij ook gespecialiseerde 
fiscalisten in. Het overleg vordert gestaag en wordt op constructieve wijze gevoerd. 
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In grote lijnen is sprake van de volgende situatie. 
 

1. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) 
Bij de aankoop van een personenauto dient bpm te worden betaald, in beginsel vooraf bij 
iedere tenaamstelling. 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, bezien of de aanslagen op aangifte zijn vastgesteld, dan wel 
ambtshalve en gecontroleerd of betalingen zijn gedaan door andere partijen. Na toepassing 
van deze controlemethodiek gaan wij ervan uit dat sprake is van een totaal bpm-bedrag van 
€ 16.877.626, verdeeld over 7 importbedrijven.  
Dit zijn faillissementschulden zonder hoofdelijke aansprakelijkheid.  
 

2. Motorrijtuigenbelasting 
Deze belastingsoort heeft geen materieel belang en wordt verder niet behandeld. Er rijdt een 
klein aantal spookauto’s, waarvan bekend is dat de kentekens zijn afgegeven aan 
importbedrijven, maar die niet aan daadwerkelijke auto’s kunnen worden gekoppeld. Dit 
probleem is niet fiscaal van aard, maar valt onder de categorie vermiste auto’s. 
 

3. Loonbelasting (lb) 
Het totaal van de aanslagen loonheffing beloopt € 5.443.900. Het gaat om aanslagen 
opgelegd aan 38 bedrijven over de maanden februari, maart en april. Op grond van het 
wettelijk systeem van loonovername op de voet van artikel 60 e.v. Werkloosheidswet is 
sprake van een overlap. 
Het overleg heeft ertoe geresulteerd dat de aanslagen over de maanden maart en daarna  
niet worden gevorderd, aldus resteert er een bedrag van € 1.466.687. 
De schuldpositie is teruggebracht met  € 3.977.213. 
 

4. Vennootschapsbelasting (vpb) 
Er is sprake van een fiscale eenheid Vpb, met als gevolg hoofdelijke aansprakelijkheid van 
alle entiteiten. 
De aangifte 2006 is verzorgd 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. 
Afgesproken is, dat de 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 andere belastingschulden.  
Daarmee is de schuldpositie (hoofdelijk) teruggebracht met € 6.980.408. 
 

5. Omzetbelasting (ob) 
Dit is de meest ingewikkelde belastingsoort. Er is een fiscale eenheid, zodat alle daartoe 
behorende entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn. 
 
Overeenkomsten  
Door partijen is vastgesteld dat de vaststellingsovereenkomst van januari 2009 inhoudt, dat 
de btw-positie per 23 januari 2009 nihil is. Deze datum is als startpunt bij het overleg 
genomen. 
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Een tweede vaststellingsovereenkomst van februari 2009 behelst geen vergelijkbare fixatie, 
maar het door de Belastingdienst in het kader van deze overeenkomst ontvangen bedrag 
van € 950.000 zal in mindering worden gebracht op hetgeen verschuldigd blijkt te zijn. 
 
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 van ultimo januari 2009. 
 
Aanslagen 
Er zijn aangiftes gedaan en (ambtshalve) aanslagen opgelegd.  
Alle ondernemingsactiviteiten waren in april beëindigd. De ambtshalve aanslagen over mei 
en juni 2009, en soms zelfs nog van daarna, worden op bezwaar vernietigd.  
De aangiftes over februari 2009 lijken aan te sluiten bij de administratie.  
 
Voor zover de curatoren bekend, zijn over maart en april 2009 geen aangiftes gedaan.   
De ambtshalve aanslagen over maart en april 2009 zijn te hoog en sluiten niet aan bij de 
administratie. 
 
Wat de in vooraftrek te nemen ontvangen facturen betreft, zijn alle facturen over de maand 
januari 2009 betaald. Wat de maand februari 2009 betreft, lijkt dat (voor het overgrote 
gedeelte) ook het geval. Hoewel bepaalde crediteuren in die periode niet meer werden 
betaald, gold dat niet voor reguliere facturen van handelspartners. 
 
Met de Belastingdienst is gesproken over een juiste methodiek om tot vaststelling van de 
aanslagen te komen. Daarbij speelt de vraag, of ontvangen facturen zijn betaald, of wellicht 
een 29, lid 2 claim is ontstaan.  
De curatoren hebben hierover gedetailleerde rapporten laten opstellen, aan de hand 
waarvan nader overleg zal worden gevoerd. Getracht wordt tot een  gezamenlijk standpunt 
te komen 
 
De aanslagen van maart en april 2009 zullen worden verminderd tot de percentages zoals 
opgenomen in de rapportages van de curatoren. 
Voor zover er nog aanslagen van mei of later open staan, worden deze tot nihil 
teruggebracht. 
 
29-2 claim 
De curatoren hebben een analyse gemaakt van deze positie. Er zijn ambtshalve aanslagen 
opgelegd. De vraag is, in welke mate facturen zijn betaald. Daartoe wordt nader 
dossieronderzoek gedaan 
 
29-1 vordering  
De curatoren hebben verzocht om restitutie btw van oninbare debiteuren, daarbij gaat het om 
retail en import.  De verzoeken zijn besproken en onderzocht. Er zal worden aangesloten bij 
de ingediende verzoeken, waarmee over deze kwestie overeenstemming is bereikt.  
Er is sprake van een boedelvordering.  
 
Boedelaangiftes 
Met de door de curatoren ingediende aangiftes over 2009, 2010, 2011 en 2012 is ingestemd. 
Aangiftes over latere jaren dienen nog te geschieden. 
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Het overleg met de Belastingdienst wordt voortgezet en de curatoren hebben goede hoop 
dat dit tot een gezamenlijk standpunt resulteert, waarmee de fiscale posities op juiste 
bedragen zijn gesteld. Eerst daarna kan worden bezien, of er in de faillissementen van 
bepaalde entiteiten tot een uitdeling kan worden overgegaan. 
 
Het totaal aan aangetroffen aanslagen btw bedraagt € 34.635.289 Deze hoofdelijke 
schuldpositie zal, naar verwachting, zeer aanzienlijk worden teruggebracht. 
Naar verwachting van de curatoren zal de btw-schuld maximaal € 10 miljoen bedragen. 
 
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 door de curator 
boedelbijdragen ontvangen.  
 
De in Zwitserland lopende kwestie met betrekking tot KIS is afgewikkeld, de aan de boedel 
toekomende bedragen zijn ontvangen. 
 
Daarmee zijn de lopende kwesties in het faillissement van KIE afgewikkeld. 
 
10.2 Termijn afwikkeling faillissement en  
10.3 Plan van aanpak 
De curatoren streven er primair naar om snel helderheid te krijgen over de omvang van de 
fiscale vorderingen. Op dat moment zal duidelijk zijn of, en zo ja in welke faillissementen aan 
concurrente crediteuren kan worden uitgekeerd. 
 
Het onderzoek naar aansprakelijkheden is afgerond. Over de daaraan te verbinden 
conclusies beraden de curatoren zich nog. 
 
10.4 Indiening volgend verslag 
Het volgende verslag zal in januari 2015 worden ingediend. 
 

 

Opgesteld en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam op 15 juli 2014.  
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