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

 
 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Taxi Lagerberg B.V. 
Faillissementsnummer : F.13/12/348  

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 : 26 maart 2015 
Verslagperiode : 19 augustus 2014 - 26 maart 2015 
Bestede uren in verslagperiode : 68,4 uren 
Bestede uren totaal : 395,6 uren 
 
Saldo faillissementsrekening :  EUR 93.387,15 
 
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 ook het gehele geplaatste 
aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Van der Laan B.V. (hierna: “Van der Laan B.V.”). 

Van der Laan B.V. exploiteert eveneens een onderneming die zich richt op verschillende vormen 
van personenvervoer en is gevestigd in Nieuwkoop. 
 

 
 
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 B.V. in Nieuwkoop. Vanuit Van der Laan 
B.V. werden ook bepaalde diensten geleverd en faciliteiten ter beschikking gesteld. Zo werd de 
centrale functie ingevuld vanuit Nieuwkoop en werd de administratie gevoerd door  
Van der Laan B.V. 

 
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 

Afgewikkeld, verwezen wordt naar het tweede openbare verslag. 
 
1.5 Huur 

Afgewikkeld, verwezen wordt naar het tweede openbare verslag. 
 
1.6 Oorzaak faillissement 

In onderzoek. 

 
 

2. PERSONEEL 

 
Afgewikkeld, verwezen wordt naar het eerste openbare verslag. 
 
 

3. ACTIVA 

 
 Afgewikkeld, verwezen wordt naar het eerste en tweede openbare verslag. 
 
 
4. DEBITEUREN 

 
 Afgewikkeld, verwezen wordt naar de voorgaande verslagen. 

 
 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 
5.1  Vordering van bank(en) 

Rabobank Groene Hart Noord U.A. (“Rabobank”) heeft financiering verstrekt aan de 
Vennootschap. Per datum faillissement was sprake van een vordering van circa EUR 145.000. De 

vordering van Rabobank is nadien met EUR 25.000 toegenomen als gevolg van de omstandigheid 
dat de ten behoeve van de verhuurder gestelde bankgarantie werd ingeroepen. Zie hiervoor het 
tweede verslag.  
 

5.2 Leasecontracten 
 Afgewikkeld, verwezen wordt naar het eerste openbare verslag. 
 
5.3 Beschrijving zekerheden 

Rabobank heeft aanspraak gemaakt op een pandrecht op roerende zaken, inclusief rollend 
materieel en vorderingen.  
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Op grond van een tussentijdse afrekening werd een bedrag van EUR 58.816,54 vanaf de 
faillissementsrekening aan Rabobank voldaan.  
 

5.4 Separatistenpositie 
 Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag. 
 
5.5 Boedelbijdragen 
 Zie hiervoor. 
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 
 Niet van toepassing. 
 
5.7 Reclamerechten 
 Niet van toepassing. 
 
5.8 Retentierechten 
 Niet van toepassing. 
 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
 Verwezen wordt naar de voorgaande openbare verslagen. 
 
 
7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 

De curator is van mening dat de boekhouding van de Vennootschap voldoende inzichtelijk is en 
adequaat weergeeft welke verplichtingen de Vennootschap heeft. 

 
7.2 Depot jaarrekeningen 
 Afgewikkeld. Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag. 
 
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 
 Niet van toepassing. 
 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 

Gelet op de oprichtingsdatum is het onderzoek naar de volstorting niet relevant. Een eventuele 
vordering tot volstorting is alsdan reeds verjaard. 

 
7.5 Onbehoorlijk bestuur + paulianeus handelen 

In de periode voorafgaand aan het faillissement hebben verschillende betalingen plaatsgehad aan 
diverse aan de Vennootschap gelieerde rechtspersonen. Naar het (voorlopige) oordeel van de 
curator geldt ten aanzien van een aantal van deze betalingen (tot een totaalbedrag van circa EUR 
100.000) dat deze paulianeus, althans onrechtmatig zijn.  
 
De bevindingen van de curator zijn in de vorige verslagperiode aan de betrokken partijen 
voorgelegd, teneinde hen in de gelegenheid te stellen hun reactie en toelichting te verstrekken. De 
(voorlopige) aanspraken van de curator zijn gemotiveerd betwist, onder meer met als argument 
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dat met de betreffende betalingen zou zijn getracht de continuïteit van de Vennootschap te 
waarborgen en zijn gedaan op een moment dat nog geen sprake was van feitelijke insolventie. 
De curator heeft naar aanleiding hiervan de bestuurder van de Vennootschap om nadere 
informatie verzocht. De curator is in afwachting van deze informatie, waarna de ingenomen 
standpunten nader zullen worden beoordeeld en geverifieerd. 
 

 
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 : EUR 56.487,73 + EUR 433,93 
 UWV : EUR 70.973,48 
 
8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 Belastingdienst Holland-Midden heeft in totaal een vordering van EUR 140.418,00 ingediend.  
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 

Door het UWV is een preferente vordering van EUR 144.791,04 ingediend.  
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 Er zijn tot op heden nog geen andere preferente vorderingen ingediend. 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 19 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 EUR 313.764,38 
 
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 

Indien en zodra het bepaalde onder hoofdstuk 7.5 is afgerond, kan tot een afwikkeling van het 
faillissement worden overgegaan. 

 
10.2 Plan van aanpak 

 Beoordeling en verdere afwikkeling van de (eventuele) aanspraken als omschreven onder 
hoofdstuk 7.5. 
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10.3 Indiening volgend verslag 
 Over zes (6) maanden. 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op  
26 maart 2015. 
 
 
 
 
T. Steffens, 
curator  


