
 

623870.1 

 

1 

 

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET 
FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Taxi Lagerberg B.V. 
Faillissementsnummer : 12/348F 

Datum uitspraak : 29 mei 2012 
Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator :     mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: 
steffens@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. I.M. Bilderbeek 
 
Activiteiten onderneming : personenvervoer 
Omzetgegevens : 2011: EUR 1.691.620,= 
Personeel gemiddeld aantal : 40 
 
Datum verslag : 27 juni 2012 
Verslagperiode : 29 mei 2012  – 25 juni 2012 
Bestede uren in verslagperiode : 108,8 uren 
Bestede uren totaal : 108,8 uren 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling 2009.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 
en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
 
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met de bestuurder, 
medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De 
curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag 
vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 
oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 
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1. INVENTARISATIE 

 
1.1 Directie en organisatie 

Het volledig geplaatste aandelenkapitaal van Taxi Lagerberg B.V. (hierna: de “Vennootschap”) 
wordt gehouden door de besloten vennootschap John van der Laan Holding B.V. (hierna: “Van 
der Laan Holding”). Van der Laan Holding is voorts enig en alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van de Vennootschap.  
 
Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Van der Laan Holding is de 
heer J.Th.M. van der Laan. Van der Laan Holding houdt voorts het gehele geplaatste 
aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Van der Laan B.V. (hierna: “Van der Laan 
BV”). Van der Laan BV exploiteert eveneens een onderneming die zich richt op verschillende 

vormen van personenvervoer en is gevestigd in Nieuwkoop. 
 

John van der Laan 

Holding B.V.

J.Th.M. van der Laan

Van der Laan B.V.Taxi Lagerberg B.V.

(failliet)

 
 
Van der Laan Holding heeft de aandelen van de Vennootschap op 29 maart 2004 verworven. 
Tot aan genoemde datum werden de aandelen in de Vennootschap gehouden door Lagerberg 
Onroerend Goed B.V. en werd het bestuur gevormd door de heer Q.I.A. Lagerberg. 
 
De Vennootschap exploiteerde een taxionderneming vanuit een bedrijfspand te Amstelveen aan 
het adres Smederij 4. De administratie en aansturing van de onderneming van de 
Vennootschap vond plaats vanuit de kantoorruimte van Van der Laan BV in Nieuwkoop. Vanuit 
Van der Laan BV werden ook bepaalde diensten geleverd en faciliteiten ter beschikking gesteld. 
Zo werd de centralefunctie ingevuld vanuit Nieuwkoop en werd de administratie gevoerd door 
Van der Laan. 

 
1.2  Winst en verlies 
   

Boekjaar Winst / Verlies (-/-) na belastingen 

2012 (t/m 04/2012) EUR 110.258 (-/-) 

2011 EUR 14.987 (-/-) 

2010 EUR 71.038 (-/-) 

2009 EUR 152.948 (-/-) 

2008 EUR 114.065 (-/-) 
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1.3 Balanstotaal 
  

Boekjaar Balanstotaal 

2011 EUR 478.489,= 

2010 EUR 521.966,= 

2009 EUR 690.209,= 

2008 EUR 992.447,=  

 
1.4 Verzekeringen 

De voertuigen waren WA verzekerd bij Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. De dekking 
onder deze verzekering is geëindigd per 21 juni 2012 wegens onbetaald gelaten premiegelden. 
Drie voertuigen die nog niet zijn verkocht bevinden zich thans niet op de openbare weg maar op 
een afgesloten terrein en worden niet bereden. 

 
1.5 Huur 

De Vennootschap huurt een bedrijfsruimte, bestaande uit een garage/stalling, kantoor en 
kantineruimte in Amstelveen aan het adres Smederij 4.  
 
Eigenaar en verhuurder is Lagerberg Onroerend Goed B.V. Deze rechtspersoon was tot 2004 
ook de enig aandeelhouder van de Vennootschap. 
 
De huurovereenkomst kent naast de Vennootschap voorts als huurders Lagerberg Dutch Airport 
Transfers B.V. en Lagerberg Travel Services B.V. De aandelen in beide vennootschappen zijn 
in 2004 gelijktijdig met de aandelen in de Vennootschap overgedragen aan Van der Laan 
Holding B.V. Volgens het Handelsregister zijn beide vennootschappen per 1 januari 2010 
ontbonden en zijn de vennootschappen per 6 januari 2010 opgehouden te bestaan bij gebrek 
aan bekende baten. 
 
Per datum faillissement was sprake van een schuld aan Lagerberg Onroerend Goed B.V. tot 
een bedrag van EUR 49.292,22. 
 
Bij het aangaan van de huurovereenkomst in 2004 is door de Rabobank Groene Hart Noord ten 
behoeve van de huurders een bankgarantie tot een bedrag van EUR 25.000,= gesteld. 
 
Er is voorts een pandakte aangetroffen strekkende tot verpanding van een voertuig van de 
Vennootschap als meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit de 
huurovereenkomst. De pandakte vermeldt in artikel 1: “Dit pandrecht (…) en komt in de plaats 
van de verplichting tot het door Pandgever (doen) afgeven van een bankgarantie.” De status 

van de bankgarantie en het pandrecht zijn onduidelijk. De curator beschikt nog niet over een 
geregistreerde pandakte en heeft dus nog niet kunnen vaststellen dat sprake is van een 
rechtsgeldig pandrecht. De verhuurder heeft inmiddels jegens de bank aanspraak gemaakt op 
uitbetaling van de bankgarantie, aan welk verzoek de bank uitvoering heeft gegeven. 
 
De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris bij brief van 4 juni 2012 op 
grond van artikel 39 Fw opgezegd. 

 
1.6 Oorzaak faillissement 

Naar de precieze oorzaken en achtergronden van het faillissement zal nog uitvoerig onderzoek 
worden gedaan. Op basis van gesprekken met diverse betrokkenen en thans beschikbare 
documentatie komt de curator tot de volgende voorlopige bevindingen. 
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Direct na het uitspreken van het faillissement heeft de curator een beknopt informatie 
memorandum ontvangen waarin namens het bestuur van de Vennootschap de volgende 
oorzaken voor het faillissement worden aangewezen: 
 
“Het faillissement van Failliet is te wijten aan de slechte economische omstandigheden sinds het 
uitbreken van de kredietcrisis. Vanaf 2008 zijn in Failliet jaarlijks verliezen geleden; door de 
economische omstandigheden wordt er minder gebruik gemaakt van taxidiensten en is de 
omzet jaarlijks teruggelopen. Het bestuur van Failliet heeft maatregelen genomen om kosten te 
reduceren, waardoor de verliezen weliswaar jaarlijks terugliepen. (…) Failliet is er echter niet in 
geslaagd om winstgevendheid te herstellen. Over 2012 is de omzet over de eerste maanden 
van het jaar 10% achtergebleven op de prognose en zijn er ernstige liquiditeitsproblemen 
ontstaan. Failliet onderhoudt een kredietrelatie met Rabobank Groene Hart Noord U.A. (…). 
Rabobank heeft aangegeven dat een drastische sanering van Failliet noodzakelijk is om de 
kredietverlening aan de groep als geheel niet in gevaar te brengen. Daarvoor zou een zware 
inkrimping en/of flexibilisering van het personeelsbestand noodzakelijk zijn. Door de opbouw 
van het personeelsbestand en de juridische mogelijkheden voor ontslag, is een dergelijk 
reductie niet en zeker niet binnen afzienbare tijd mogelijk. Failliet heeft dan ook geen andere 
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van haar eigen faillissement.” 

 
Het informatie memorandum vermeldt voorts dat de Rabobank op 25 mei 2012 de 

kredietovereenkomst met de Vennootschap heeft opgezegd. 
 
Uit de jaarrekeningen, die zijn voorzien van een samenstellingsverklaring, volgt dat de omzet in 
de loop der jaren daadwerkelijk aanzienlijk is teruggelopen: 
 

Boekjaar Netto omzet 

2011 EUR 1.691.620,= 

2010 EUR 1.789.277,= 

2009 EUR 2.010.616,= 

2008 EUR 2.661.951,= 

 
In de jaarrekening over het boekjaar 2009 is de volgende algemene toelichting opgenomen: 
 
“Taxi Lagerberg B.V. wordt al enkele jaren geconfronteerd met een verlies. In 2009 is ingevolge 
de kredietcrisis een aanzienlijk deel van de omzet weggevallen. Daarbij heeft het faillissement 
van Lehman Brothers een grote impact voor het bedrijf qua omzet, rentabiliteit en liquiditeit. 
Hierdoor is een materiële onzekerheid ontstaan omtrent het voortbestaan van de onderneming. 
Echter er is inmiddels aan de hand van de begroting en besprekingen met externe adviseurs 
besloten om op korte termijn de overheidkosten drastisch te verminderen door de centrale te 
integreren met de centrale van Van der Laan B.V.. Hierdoor wordt de efficiency verbeterd en 
kosten van de overhead en automatisering verminderd. Ook vinden er gesprekken plaats met 
een interim manager die de opdracht zal verkrijgen om meer inzicht aan de directie te 
verschaffen, alsmede tot een verbeterplan te komen. Dit moet leiden tot een integrale weg naar 
herstel.” 

 
De samenstellingsverklaring van de accountant bij de jaarrekening over het boekjaar 2011 d.d. 
26 maart 2012 vermeldt: 

 
“Wij vestigen de aandacht op punt 5 in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is 
dat de Taxi Lagerberg B.V. een netto verlies van EUR 3.999 over 2011 heeft geleden en dat per 
31 december 2011 de kortlopende schulden van de Taxi Lagerberg B.V. de totale activa 
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oversteeg met EUR 185.975. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals 
uiteengezet in punt 2.2., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op 
grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Taxi 
Lagerberg B.V.” 

 
De komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaken en 
achtergronden van het faillissement van de Vennootschap. 

 
2. PERSONEEL 

 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
 47, inclusief medewerkers met een oproepcontract. 
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
 Volgens de jaarrekening was over 2011 gemiddeld sprake van 35 personeelsleden. 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging 

De arbeidsovereenkomsten zijn, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, bij brief 
van 4 juni 2012 ex artikel 40 Fw opgezegd.  

 
Voorafgaand aan het ontslag zijn in overeenstemming met de Wet Melding Collectief Ontslag 
(WMCO) en het bepaalde in de toepasselijke CAO de vakbonden en het Sociaal Fonds Taxi 
over het faillissement van de Vennootschap en het (voorgenomen) ontslag van haar 
werknemers geïnformeerd. 
 

3. ACTIVA 

 
Onroerende zaken 
 Voor zover bekend geen. 
 
Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving 

In de bedrijfsruimte te Amstelveen is kantoorinventaris en een beperkte hoeveelheid 
werkplaatsmateriaal aangetroffen. De activa zijn voor datum faillissement in opdracht van de 
Vennootschap getaxeerd. Deze activa dienen nog te gelde worden gemaakt en hebben een 
beperkte waarde. 
 
De taxiapparatuur die zich in verschillende taxi’s bevond, is verkocht voor een bedrag van 
EUR 3.000,= (exclusief BTW). 

 
3.6  Verkoopopbrengst 
 De inventaris en het werkplaatsmateriaal is nog niet verkocht. 
 
 Taxiapparatuur: EUR 3.000,=. 
 
3.7  Boedelbijdrage 

Met de stil pandhouder is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% van de te realiseren 
verkoopopbrengst. 
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3.8  Bodemvoorrecht fiscus 
Jegens de stil pandhouder is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van aanspraken van de 
Belastingdienst uit hoofde van haar bodemvoorrecht. 

 
Voorraden / onderhanden werk 
3.9  Beschrijving 

Alle verleende diensten tot aan datum faillissement zijn volgens opgaaf van het bestuur vóór 
datum faillissement uitgefactureerd. Na datum faillissement zijn de activiteiten gedurende 
beperkte periode voortgezet. De uitgevoerde ritten zijn deels contant afgerekend en zullen deels 
nog moeten worden uitgefactureerd (zie verder hierna onder hoofdstuk 6). 

 
Andere activa 
3.12 Beschrijving 
 

Voertuigen 
De Vennootschap beschikte ten behoeve van haar bedrijfsvoering over in totaal negentien (19) 
voertuigen (luxe wagens en kleine busjes). Ten aanzien van vijf (5) voertuigen was sprake van 
een financiële lease overeenkomst, waarbij de eigendom van de voertuigen bij de 
leasemaatschappij, Mercedes Benz Financial Services B.V., berustte. 
 
Ten aanzien van nog eens vier (4) voertuigen was sprake van een lease overeenkomst met ING 
Lease N.V. De eigendom van deze voertuigen berustte bij de Vennootschap. Ten behoeve van 
ING Lease N.V. was een stil pandrecht gevestigd. 
 
De tien (10) resterende voertuigen waren eveneens eigendom van de Vennootschap en waren 
belast met een pandrecht van de Rabobank Groene Hart Noord U.A. 
 
Goodwill 
Bestaande uit het klantenbestand, handelsnaam, website, domeinnamen, telefoon- en 
faxnummer. 

 
3.13 Verkoopopbrengst 

In het kader van de doorstart (zie hieronder) zijn elf (11) voertuigen verkocht voor een 
totaalbedrag van EUR 146.802,=. De voertuigen waarop een pandrecht rustte van ING Lease 

N.V. zijn uiteindelijk door ING Lease N.V. zelf ingekocht en doorgeleased aan de doorstarter.  
De koopprijs van de auto’s komt overeen met de openstaande vorderingen van ING Lease N.V. 
(exclusief boetes) en gaat boven de onderhandse verkoopwaarde van de voertuigen uit.  
De door ING Lease N.V. te betalen koopsom is verrekend met het bedrag waarop zij als 
pandhouder aanspraak kan maken, te weten de koopsom minus de boedelbijdrage. 
 
Met ING Lease N.V. is overeenstemming bereikt over een boedelbijdrage van 9%.  

 
Ten aanzien van de zeven (7) overige voertuigen is met pandhouder Rabobank Groen Hart 
Noord U.A. een boedelbijdrage overeengekomen van 10%. 

 
 Drie (3) voertuigen dienen nog te worden verkocht. 
 
 De goodwill is verkocht voor een bedrag van EUR 75.000,=. 
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4. DEBITEUREN 

 
4.1 Omvang debiteuren 

Per datum faillissement was sprake van een openstaand saldo aan debiteuren van 
EUR 104.632,50. De debiteurenportefeuille is verpand aan Rabobank Groen Hart Noord U.A. 

In overleg met de pandhouder is overeengekomen dat de doorstarter de incasso van de 
debiteuren ter hand zal nemen. De boedel ontvangt een boedelbijdrage van 2%. 

 
5. BANK / ZEKERHEDEN 

 
5.1  Vordering van bank(en) 

Rabobank Groene Hart Noord U.A. heeft financiering verstrekt aan de Vennootschap. Per 
datum faillissement was sprake van een schuld aan de bank van circa EUR 145.000,=. De 

vordering van de bank is met EUR 25.000,= toegenomen als gevolg van de omstandigheid dat 
door de verhuurder een beroep op de bankgaranties is gedaan. 

 
5.2 Leasecontracten 

De leaseovereenkomsten met Mercedes Benz Financial Lease B.V. zijn bij wijze 
contractoverneming overgegaan op de doorstarter. 

 
5.3 Beschrijving zekerheden 

Rabobank Groene Hart Noord U.A. heeft aanspraak gemaakt op een pandrecht op roerende 
zaken, inclusief rollend materieel en vorderingen. Ten aanzien van vier (4) voertuigen heeft ING 
Lease N.V. aanspraak gemaakt op een (1

e
) pandrecht dat door Rabobank Groene Hart Noord 

U.A. is erkend. 
 
5.4 Separatistenpositie 

Zowel ING Lease N.V. als de Rabobank Groene Hart Noord U.A. hebben ingestemd met een 
onderhandse verkoop ten behoeve van hen als pandhouder door de boedel. 

 
5.5 Boedelbijdragen 
 Zie hiervoor. 
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 
 Voorshands is hiervan niet gebleken. 
 
5.7 Reclamerechten 
 Niet van toepassing 
 
5.8 Retentierechten 
 Niet van toepassing. 
 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
Voortzetten 
6.1 Exploitatie / zekerheden 

Gedurende een beperkte periode (vanaf 29 mei 2012 (datum faillissement) tot en met 7 juni 
2012) zijn de activiteiten gecontinueerd. 
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6.2 Financiële verslaglegging 
Op basis van de administratie is sprake geweest van een omzet tot een bedrag van 
EUR 29.489,05 inclusief omzetbelasting. Een bedrag van EUR 14.713 ziet op contante ritten en 

voormeld bedrag is derhalve reeds ontvangen en aan de boedel afgedragen. Het restant zal in 
overleg met de doorstarter worden uitgefactureerd en geïncasseerd.  
De vennootschap beschikte over een vaste groep oproepkrachten waarop in de periode tot aan 
de doorstart een beroep is gedaan. De daarmee gemoeide kosten worden geïnventariseerd. 
Overigens zijn met de exploitatie gedurende de periode tot aan de doorstart geen 
(boedel)kosten opgekomen. 

 
Doorstart 
6.3 Beschrijving 

Met uitzondering van drie (3) voertuigen is het gehele wagenpark alsmede de goodwill van de 
Vennootschap verkocht aan zustervennootschap Van der Laan BV. Van der Laan heeft 
bovendien aan een aanzienlijk deel van de werknemers een nieuw dienstverband conform de 
toepasselijke CAO aangeboden.  

 
6.4 Verantwoording 

Direct nadat het faillissement was uitgesproken heeft de curator een informatiememorandum 
ontvangen waarin tevens namens Van der Laan BV een bieding werd uitgebracht op de activa 
en activiteiten van de Vennootschap. Deze bieding was zodanig laag dat deze is verworpen. 
 
De curator heeft vervolgens zelf derde partijen benaderd en is voorts ook zelf door 
geïnteresseerde partijen benaderd. Met zowel Van der Laan BV als een derde zijn oriënterende 
besprekingen gevoerd en is informatie uitgewisseld. Beide partijen zijn vervolgens herhaaldelijk 
uitgenodigd hun biedingen te verhogen omdat de biedingen van de biedende partijen dicht bij 
elkaar lagen. Uiteindelijk is de doorstart gegund aan Van der Laan BV gegund omdat de 
uiteindelijke bieding substantieel hoger was dan de concurrerende bieding. 
 
Op de derdenrekening van de curator zijn bedragen van EUR 131.000,= en EUR 8.442,18 
bijgeschreven. Voormelde bedragen zijn overgeboekt naar de faillissementsrekening. 

 
7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 
 In onderzoek. 
 
7.2 Depot jaarrekeningen 
 2010: gedeponeerd op 29 april 2011 en derhalve tijdig. 
 2009: gedeponeerd op 1 juni 2010 en derhalve tijdig. 
 2008: gedeponeerd op 2 december 2009 en derhalve tijdig. 
 2007: gedeponeerd op 29 december 2008 en derhalve tijdig. 
 
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 
 Niet van toepassing. 
 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 In onderzoek. 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur 
 In onderzoek. 
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7.6 Paulianeus handelen 
 In onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN 

 
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. 
Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht 
moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag 
vermeld.  
 
8.1 Boedelvorderingen 
 Salaris curator & kosten : PM 
 
8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 Er zijn nog geen vorderingen door de fiscus aangemeld. 
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 

Er zijn nog geen vorderingen namens UWV aangemeld. Aangezien het salaris over de maand 
mei 2012 achterstallig was en de overname van deze betalingsverplichting door UWV zal uit 
dien hoofde een vordering worden aangemeld. 

 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 Er zijn tot op heden nog geen preferente vorderingen ingediend. 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 5 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 EUR 3.495,17 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
 Nog niet bekend. 
 
9. PROCEDURES 

 
 Er is niet gebleken van (aanhangige) procedures. 
 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend. 
 
10.2 Plan van aanpak 

De crediteurenpositie zal nader in kaart worden gebracht. In overleg met de doorstarter zullen 
de werkzaamheden over de periode vanaf datum faillissement tot aan de doorstart worden 
uitgedeclareerd en geïncasseerd. De administratie van de Vennootschap zal aan een 
onderzoek worden onderworpen. 

 
10.3 Indiening volgend verslag 
 Over drie (3) maanden. 
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Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op  
27 juni 2012. 
 
 
 
T. Steffens, 
curator 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n) 
- Overzicht tijdschrijftotalen 
- Crediteurenlijst 


