Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

30-11-2017

Insolventienummer:

F.05/17/516

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000016050:F001

Datum uitspraak:

31-10-2017

Curator:

mr. J.A.A. Boers

R-C:

mr. A.M.P.T. Blokhuis

Algemeen
Gegevens onderneming
Bestax B.V., verder Bestax, werd op 24 februari 1995 opgericht. Zij is onderdeel van de
Besseling Groep. De Besseling Groep bestaat uit Besseling Holding B.V. en haar
dochtervennootschappen Besseling Onderhoud B.V., Besseling Koeriersdiensten B.V.,
Besseling Travel B.V. en Bestax B.V.
Bij vonnis d.d. 31 oktober 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland de besloten
vennootschap Bestax B.V. (KvK 31043064), statutair gevestigd te Amersfoort en aldaar
gevestigd aan de Stuwdam 2 in staat van faillissement verklaard met benoeming van
mr. P.A.M. Penders tot Rechter-commissaris (Rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht) en aanstelling van mr. J.A.A. Boers tot curator.
Bij vonnis d.d. 2 november 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland, lokatie Utrecht
het faillissement van Bestax B.V. verwezen in de stand waarin het zich bevond, naar de
Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen met benoeming van mr. A.M.P.T. Blokhuis tot
Rechter-commissaris (Rechtbank Gelderland). Voorts werd bepaald dat de Rechtbank
Gelderland vanaf 2 november 2017 alle taken die de wet aan de Rechtbank opdraagt zal
vervullen en dat de curator alleen verslag behoeft uit te brengen aan laatstgenoemde
Rechter-commissaris en dat alle betrokkenen zich vanaf 2 november 2017 uitsluitend
zullen richten tot de Rechtbank Gelderland dan wel mr. A.M.P.T. Blokhuis voornoemd
als Rechter-commissaris te Zutphen.
Op 1 november 2017 heeft de waarnemend Rechter-commissaris een afkoelingsperiode
ex. artikel 73a van de Faillissementswet gelast voor een periode van 2 maanden,
ingaande 1 november 2017.
Activiteiten onderneming
Activiteiten onderneming: SBI-code: 4932-vervoer per taxi
SBI-code: 49391-ongeregeld personenvervoer over de weg
Bestax B.V., met als handelsnamen: Bestax, W-tax, A-tax, L-tax, Taxi tak.

Omzetgegevens
2014: 7.025.020
2015: 8.984.406
2016: 8.504.826
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Nummer:

1

Datum:

30-11-2017

Personeel gemiddeld aantal
150
Saldo einde verslagperiode
€ 445.355,72
Verslagperiode
31 oktober 2017 t/m 29 november 2017
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
Toelichting
Dit is het eerste openbare verslag in het faillissement van Bestax B.V. Het verslag is
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Gelderland en wordt geplaatst op de website
van het Centraal Insolventieregister alsmede op www.boersadvocaten.nl. De
verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen.
'LWRSHQEDDUYHUVODJHQGHELMEHKRUHQGHILQDQFLsOHYHUVODJHQ]LMQJHHQSURVSHFWXVRI
jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan.
Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog
niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen dus geen rechten
worden ontleend.
Algemene informatie voor crediteuren.
De curator maakt om praktische redenen gebruik van de diensten van
crediteurenlijst.nl. Crediteuren zijn en worden verzocht hun vorderingen, voor zover
deze zien op de periode tot datum faillissement, uitsluitend in te dienen via
www.crediteurenlijst.nl.
De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

30-11-2017

Bestax is opgericht bij akte van 24 februari 1995. De eerste datum van inschrijving in
het handelsregister is op 28 februari 1995.
Enig aandeelhouder van Bestax is Besseling Holding B.V. statutair gevestigd te
Amersfoort en aldaar kantoorhoudende te 3815 KM aan de Stuwdam 5.
Aandeelhouders van Besseling Holding zijn:
- Stichting Administratiekantoor Besseling: 58% van de aandelen;
- 12%: E.J.M. Besseling;
- 12%: A.H.M. Besseling;
- Twee broers en een zus Besseling: ieder 6%;
- M.G.M. Besseling: 10% preferente aandelen.
Statutair bestuurder van Bestax vanaf 3 juni 2002 waren de heer E.J.M. Besseling en
Besseling Holding B.V.
Op 31 oktober 2017, de datum waarop het faillissement van Bestax werd uitgesproken,
waren de statutair bestuurders van Besseling Holding B.V., de heer A.H.M. Besseling,
de heer M.G.M. Besseling en de heer E.J.M. Besseling.
Tot 1 september 2009 was Besseling Beheer B.V. de enig statutair bestuurder van
Besseling Holding B.V. Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van Besseling
Beheer B.V. was en is de heer M.G.M. Besseling. Vanaf 1 september 2009 tot 11 januari
2017 was de heer E.J.M. Besseling enig statutair bestuurder van Besseling Holding B.V.
In de periode 10 januari 2017 tot 22 september 2017 was de heer G.J. Hermsen enig
statutair bestuurder van Besseling Holding B.V. Vanaf 22 september 2017 zijn de heer
A.H.M. Besseling en de heer M.G.M. Besseling voornoemd en vanaf 1 oktober 2017 de
heer E.J.M. Besseling de statutair bestuurders van Besseling Holding B.V.

1.2

Winst en verlies

1.3

Balanstotaal
jaar
omzet
winst
2014 7.025.020
-/- 210.232
2015
8.984.406
97.059
2016 * 8.504.826
-/- 487.064

balanstotaal
1.297.633
1.772.262
1.397.390

* concept jaarrekening

1.4

Lopende procedures
(UORRSWppQSURFHGXUHLQ]DNHQDKHIILQJVDDQVODJHQ/RRQKHIILQJ0HWGH
Belastingdienst vindt overleg plaats om deze zaak te schikken.
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1

Datum:

30-11-2017

Verzekeringen
,QGH]HYHUVODJSHULRGHLVGHYHU]HNHULQJVSRUWHIHXLOOHYDQFXUDQGDJHwQYHQWDULVHHUG7HQ
behoeve van de doorstart is een deel van de verzekeringen tijdelijk voortgezet.

1.6

Huur
Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator de huurovereenkomst
inzake het bedrijfspand aan de Stuwdam 2 te Amersfoort opgezegd met inachtneming
van de wettelijke opzegtermijn.

1.7

Oorzaak faillissement
Het taxibedrijf was al enkele jaren verliesgevend. De directie wijt dit aan misgelopen
aanbestedingen. Hoewel Bestax zo goedkoop mogelijk inschreef, werden volgens de
directie aanbestedingen onder de kostprijs aan derden gegund. Als gevolg daarvan kon
het bedrijf het personeel en het wagenpark niet snel genoeg afbouwen, waardoor de
kosten te hoog bleven. Daarnaast bleef het bedrijf, aldus nogmaals de directie, bij een
dergelijke overname door een andere vervoerder van een opdracht zitten met veel zieke
werknemers. Het ziekteverzuim liep de laatste jaren bij het bedrijf op tot 10%.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Bij Bestax waren 146 werknemers in dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
408

2.3

Datum ontslagaanzegging
Na verkregen toestemming van de Rechter-commissaris is aan de werknemers van
Bestax per aangetekend schrijven van 2 november 2017 ontslag aangezegd.
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1

Datum:

30-11-2017

Werkzaamheden
Direct op 31 oktober 2017 heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met de afdeling
P&O en met binnen- en buitendienstmedewerkers van het UWV afdeling faillissementen
Regio Midden. Bestax heeft geen Ondernemingsraad. Op 3 november 2017 is melding
collectief ontslag gedaan bij de relevante vakbewegingen. Daarmee is voldaan aan het
bepaalde in de wet Collectief Ontslag.
Alle werknemers zijn met machtiging van de Rechter-commissaris per aangetekende
brief van 2 november 2017 ontslagen. Na het ontslag van het personeel is de
loongarantieregeling in werking getreden.
In samenspraak met het UWV is er een gezamenlijk intake georganiseerd op 14
november 2017(U]LMQWZHHPHGHZHUNHUVELMHHQNRPVWHQJHKRXGHQppQRP10.00 uur
HQppQRP14.00 uur. Op deze bijeenkomsten heeft het UWV de personeelsleden
JHwQIRUPHHUGRYHUGHORRQJDUDQWLHUHJHOLQJHQGHWHYROJHQSURFHGXUHV+HWSHUVRQHHO
werd tevens in de gelegenheid gesteld de invorderingsformulieren, die de curator had
meegezonden bij de opzeggingsbrieven, in te leveren.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Curanda beschikt niet over onroerende zaken.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Bestax beschikt slechts over een buitengewoon beperkte inventaris en voorraad
voertuigen. Van de voertuigen waren slechts eigendom een Lincoln Stretch, kenteken
66-SJN-H en een VW Caddy Combi, kenteken 17-GPJ-2. Daarnaast beschikt Bestax over
circa 90 boardcomputers, los en in de lease voertuigen.
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Datum:
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De hiervoor genoemde bedrijfsmiddelen zijn op 23 november 2017 verkocht en geleverd
aan de doorstartende partij Noot Holding B.V. (hierna: "Noot").
De totale opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedroeg € 58.500,-.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Met de ABN Amro, pandhouder van de bedrijfsmiddelen, is een boedelbijdrage
overeengekomen van 10% van de opbrengst.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. De opbrengst van de bodemzaken
is evenwel gering, t.w. € 1.000,-.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Diverse gegadigden voor een doorstart hebben zich bij de curator gemeld. De curator
heeft zeven geheimhoudingsverklaringen verzonden en na ondertekening daarvan
uiteindelijk zes maal een bidbook aan gegadigden verzonden. Op basis van de
biedingen heeft de curator verder onderhandeld met Noot en in deze verslagperiode de
bedrijfsmiddelen verkocht aan Noot.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Curanda beschikt niet over voorraden. Alle diensten, die in oktober tot
faillissementsdatum waren verricht, zijn direct na faillissementsdatum met
factuurdatum 30 oktober 2017 aan de opdrachtgevers gefactureerd.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Bestax was eigenaar van intellectuele eigendomsrechten waaronder domeinnamen,
woord- en beeldmerken, database, goodwill, orderportefeuille.
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Andere activa: Verkoopopbrengst
IE rechten: € 1.500,Goodwill: € 25.000,-

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Zie 3.10 en 6.5.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De omvang van de debiteurenportefeuille van curanda van voor 31 oktober 2017
bedroeg volgens de debiteurenadministratie € 474.921,66. In deze debiteurenstand
waren evenwel vier debiteuren nog niet opgenomen tot een totaalbedrag van €
81.774,19. Evenmin waren betalingen door debiteuren, die op dat moment op de
grootboekrekening vraagposten waren geboekt, tot een totaalbedrag van € 36.093,71
nog niet verwerkt in de debiteurenadministratie. Per saldo bedroeg de
debiteurenportefeuille derhalve € 520.602,14.
Alle werkzaamheden die vanaf 31 oktober 2017 zijn verricht moeten nog aan de
opdrachtgevers worden gefactureerd. In het volgende verslag zal de curator hierover
nadere informatie verstrekken.

4.2

Opbrengst
De debiteuren tot aan datum faillissement zijn door de curator verkocht aan Noot voor
een totaalsom van € 360.000,-.

4.3

Boedelbijdrage
Zie 3.8

4.4

Werkzaamheden
Zie 3.10 en 6.5.
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

30-11-2017

ABN Amro Bank had een vordering op curanda die op 31 oktober 2017 € 1.749.640,46
bedroeg. Daarnaast is curanda hoofdelijk aansprakelijk voor het totaal aan kredieten en
leningen, die ABN Amro Bank heeft verstrekt aan Besseling Holding B.V., Besseling
Travel B.V., Besseling Koeriersdiensten B.V. en Besseling Onderhoud B.V. De limiet
voor de rekening-courant faciliteit voor de vijf vennootschappen gezamenlijk bedroeg €
2,1 miljoen. Daarnaast zijn er leningen verstrekt aan Besseling Holding B.V. waarvoor
curanda eveneens hoofdelijk aansprakelijk is, tot oorspronkelijk een hoofdsom van €
4,4 miljoen, waarvan op 31 oktober 2017 aan hoofdsom resteerde circa € 3 miljoen.
5.2

Leasecontracten
Nagenoeg het volledige autopark werd geleased. Met drie leasemaatschappijen waren
mantel overeenkomsten gesloten, te weten, Vision Carlease, Volkswagen Leasing en
Mercedes Benz Financial Services Nederland.
Noot heeft de mogelijkheid deze overeenkomsten over te nemen dan wel met deze
leasemaatschappijen nieuwe overeenkomsten te sluiten. Indien Noot ter zake geen
overeenstemming weet te bereiken met de leasemaatschappijen dient zij de voertuigen
aan deze leasemaatschappijen terug te geven.

5.3

Beschrijving zekerheden
ABN Amro heeft de navolgende zekerheden:
- een tweetal hypothecaire inschrijvingen, eerste en tweede in rang op het registergoed
te Amersfoort aan de Stuwdam 5, eigendom van Besseling Holding B.V.;
- pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen;
- hoofdelijke verbondenheid van alle vijf vennootschappen;
- achterstelling van de vordering van Besseling Beheer B.V. op Besseling Holding B.V.

5.4

Separatistenpositie
Zie 5.3.

5.5

Boedelbijdragen
Zie 3.8.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.
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Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
Met ABN Amro vond veelvuldig overleg plaats. Niet alleen over de afwikkeling van haar
pandrechten in het faillissement van curanda, maar ook over de positie van curanda
binnen de Besseling Groep als geheel.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Curanda hield zich bezig met zakelijk vervoer, personen vervoer en groepsvervoer.
Onder laatstgenoemde activiteit valt ook het vervoer van onder meer bejaarden en
gehandicapten. Het was zeker dat, indien de curator de bedrijfsactiviteiten zou staken,
alle opdrachtgevers de vervoersovereenkomsten direct zouden opzeggen en afsluiten
met andere vervoerders. De curator heeft een begroting opgesteld van alle kosten, die
vanaf faillissementsdatum bij een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten voor rekening
van de boedel zouden komen. Op basis van deze begroting van de kosten alsmede van
de daar tegenoverstaande opbrengsten, was een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten
verantwoord. Bovendien was ABN Amro Bank bereid deze kosten in eerste instantie
voor haar rekening te nemen. Aldus werd veel onrust in de markt voorkomen en de
kans op een doorstart geoptimaliseerd.
Met dwangcrediteuren, zoals de brandstofleverancier Esso en de leasemaatschappijen,
heeft de curator onmiddellijk overeenstemming weten te bereiken. Daarbij heeft hij zich
wel verplicht de kosten van die dwangcrediteuren voor de maand november 2017 voor
zijn rekening te nemen. Andere zekerheden zijn niet verstrekt.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
,QKHWYROJHQGHYHUVODJ]DOGHFXUDWRUWHU]DNHHHQILQDQFLsOHYHUDQWZRRUGLQJ
verstrekken.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Vanaf 31 oktober 2017 zijn met toestemming van de Rechter-commissaris de activiteiten
voortgezet voor rekening en risico van de boedel. De curator heeft richting
dwangcrediteuren garanties afgegeven voor maximaal 1 maand, te weten de maand
november 2017.
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Doorstart: Beschrijving
De activiteiten en activa van Bestax worden per 1 december 2017 overgenomen door
Noot.
Van een aantal opdrachtgevers is bekend dat zij de relatie met Noot niet zullen
voortzetten. Zij hebben de opdracht ondergebracht bij andere vervoerders.
Op basis van de de curator thans bekende gegevens zal aan circa vijftig medewerkers
van curanda een nieuwe arbeidsovereenkomst worden aangeboden door Noot.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Voordat de curator een activaovereenkomst heeft gesloten met Noot, heeft hij op basis
van de hem op dat moment bekende gegevens direct na 31 oktober 2017 een bidbook
opgesteld. Na ontvangst door de curator van ondertekende
geheimhoudingsverklaringen hebben kandidaatkopers dit bidbook ontvangen en zijn zij
in de gelegenheid gesteld een bieding uit te brengen die uiterlijk maandag 13 november
2017 voor 14.00 uur in het bezit van de curator diende te zijn. In totaliteit is aan elf
gegadigden een concept geheimhoudingsverklaring toegezonden, is aan zeven
gegadigden een gepersonaliseerde geheimhoudingsverklaring toegezonden, heeft de
curator van zes gegadigden een ondertekend exemplaar van de
geheimhoudingsverklaring ontvangen en is aan deze zes gegadigden het bidbook
toegezonden.
Met de meest serieuze kandidaat koper heeft de curator door onderhandeld. Met Noot
heeft de curator uiteindelijk overeenstemming bereikt.

6.6

Doorstart: Opbrengst
De opbrengst die op de boedelrekening is bijgeschreven bedraagt € 445.000,-. Daarvan
dient een substantieel deel te worden afgedragen aan ABN Amro Bank. De curator komt
daarop in het volgende verslag terug.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Zie 3.8

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
In deze verslagperiode zijn de activiteiten van curanda voortgezet. Daarnaast zijn deze
activiteiten en de activa verkocht aan Noot. Ten aanzien van deze doorstart zal door de
curator medewerking worden verleend bij het beoordelen en afwikkelen van de rechten
van derden en het overzetten van contracten en dergelijke ten behoeve van de
GRRUVWDUWHQGHSDUWLM9HUYROJHQVGLHQWGHILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJYDQGHGRRUVWDUWPHW
zowel Noot als ABN Amro Bank afgerond te worden.
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7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

1

Datum:

30-11-2017

Met toestemming van de Rechter-commissaris zal de curator Nederpel de Block &
Partners inschakelen voor het veiligstellen van de administratie, de files en de mails.
In de komende verslagperiode(n) zal meer duidelijkheid ontstaan over de
boekhoudplicht.
7.2

Depot jaarrekeningen
2013: 8 januari 2015
2014: 8 september 2015
2015: 10 februari 2017
Behoudens de geringe termijnoverschrijding voor de jaarrekening 2015 zijn de
jaarrekeningen tijdig gedeponeerd. Over 2016 was uitsluitend een concept jaarrekening
opgemaakt.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
De curanda is op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het laten opstellen van
een accountantsverklaring. De accountant van de vennootschap, Meeuwsen Ten
Hoopen,, heeft uitsluitend een samenstellingsverklaring afgegeven voor de
jaarrekeningen 2013 tot en met 2015.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Indien en voor zover aan deze stortingsverplichting niet zou zijn voldaan, is de
vordering ter zake inmiddels verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

7.6

Paulianeus handelen
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

7.7

Werkzaamheden
De noodzakelijke onderzoeken zullen in een volgende verslagperiode worden gestart.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Zoals hiervoor aangegeven heeft de curator met een aantal dwangcrediteuren
regelingen getroffen. Die dwangcrediteuren zijn door de ABN AMRO Bank voldaan. In
het volgende verslag komt de curator hierop terug.
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Datum:
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Pref. vord. van de fiscus
Bestax: € 1.131.614,00

8.3

Pref. vord. van het UWV
nog niet bekend

8.4

Andere pref. crediteuren
nog niet bekend

8.5

Aantal concurrente crediteuren
67

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 144.523,89

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

8.8

Werkzaamheden
,QGHYROJHQGHYHUVODJSHULRGH]XOOHQGHFUHGLWHXUHQQDGHUJHwQYHQWDULVHHUGZRUGHQ

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Belastingdienst

9.2

Aard procedures
Bezwaar tegen een tweetal aanslagen Loonheffing.

9.3

Stand procedures
Schikkingsonderhandelingen zijn gaande.

9.4

Werkzaamheden
Overleg met Belastingdienst.
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10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

30-11-2017

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.
10.2

Plan van aanpak
- De doorstart van de activiteiten van Bestax dient te worden begeleid;
'HILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJPHW1RRWHQ$%1$052%DQNGLHQWWHZRUGHQDIJHURQG
- Toezicht facturering van de activiteiten vanaf 31-10-2017;
- De inventarisatie dient te worden afgerond;
- De onderzoeken dienen te worden gestart;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend over drie maanden of zoveel eerder als
noodzakelijk.

10.4

Werkzaamheden
Zie onder 10.2.
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