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Gegevens onderneming
Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven B.V.

(hierna 'verkeersschool Dekker')
Kastelenplein 168 A, 5653 LX Eindhoven
Dekker Beheer B.V.
F.01/13/783
20 augustus 2013
mr. J.A. van der Meer
mr. L.G.L.M. van Ekert
Exploitatie van auto- en motorrijschool
24
€ 25.200,40
20 augustus tim 15 september 2013
73,1 uur
73,1 uur

Adres
Bestuurder
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal

Disclaimer
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus
of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft
uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en
voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement
op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd
als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de
inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden
gedaan.

1. Inventarisatie

1. 1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder tevens bestuurder van Verkeersschool Dekker is Dekker Beheer B.v.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Dekker Beheer B.v. is de heer John Dekker.

1.2 Winst en verlies

Nog niet bekend

1.3 Balanstotaal

2009:
2010:
2011 :

1.325.528
798.394

1.095.453
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1.4 Lopende procedures

Er is een procedure aanhangig tussen verkeersschool Dekker en de heer Verhoef. De
curator dient deze procedure nog te onderzoeken.

1.5 Verzekeringen

Failliet beschikt over diverse verzekeringen. Deze worden opgezegd.

1.6 Huur

Failliet huurde de kantoorruimte met parkeerplaatsen aan het Kastelenplein 158a (5653
LX) te Eindhoven van Kortonjo Vastgoed B.V./Thomassen Beheer B.V. Deze
huurovereenkomst is tussen verhuurder en failliet per 1 september 2013 beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

Indirect aandeelhouder en bestuurder de heer Dekker heeft de volgende oorzaken van
het faillissement benoemd:
De onderneming is in 1932 opgestart als rijschool met één lesauto. Dit is in de jaren
uitgegroeid tot meer auto's en in 1998 is men binnen een half jaar van 6 naar 96
lesvoertuigen in heel Nederland gegaan. Door tegenvallende cijfers in de jaren die volgde,
is men zich in 2000 gaan focussen op Brabant en Limburg. Vervolgens kreeg men vele
grote opdrachtgevers, waaronder defensie. In 2008 won de onderneming de tender
waardoor men voor defensie rijopleidingen mocht gaan verzorgen. Er werkte destijds 72
mensen voor defensie. In september 2010 werd deze opdracht door defensie gehalveerd,
waardoor nog slechts 35 mensen voor defensie konden werken. Hierdoor had de
onderneming 35 personeelsleden 'over' die nergens anders geplaatst konden worden en
waarvan de contraeten nog een half jaar liepen. Hierdoor heeft de onderneming behoorlijk
wat extra kosten gemaakt. In 2011 is de samenwerking die de heer Dekker met de heer
Verhoef was aangegaan beëindigd, waarbij een vordering op de heer Verhoef is ontstaan.
Hieromtrent is thans een bodemprocedure aanhanging. In 2012 liep de markt verder
terug, onder meer omdat er meer rijinstructeurs kwamen voor een krimpende markt. De
heer Dekker is vervolgens gaan praten met de bank en zij stelde voor een
crediteurenakkoord aan te bieden. De fiscus ging hiermee akkoord, echter de
leasemaatschappij niet. Vervolgens heeft men besloten het faillissement aan te vragen.

2. Personeel

2. 1 Aantal ten tijde van failI. : 22

2.2 Aantal in jaar voor failI. : 39

2.3 Datum ontslagaanzegging : 22 augustus 2013
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3. Activa

Onroerende zaken
3. 1 Beschrijving : niet van toepassing

3.2 Verkoopopbrengst

3.3 Hoogte hypotheek

3.4 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving

De onderneming beschikt over inventaris, brom -en motorfietsen en een viertal financial
lease voertuigen.

3.6 Verkoopopbrengst : zie 6.

3. 7 Boedelbijdrage : niet van toepassing

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : € 4.455,-

Werkzaamheden

De inventaris en brom -en motorfietsen zijn door Het Nederlands Veiling Instituut (HNVI)
getaxeerd. De activa is verkocht aan de doorstarter, zie 6.0.

Voorraden/ onderhanden werk
3. 9 Beschrijving : Klantenbestand

3. 10 Verkoopopbrengst : zie 6.

3. 11 Boedelbijdrage : niet van toepassing

Werkzaamheden : zie 6.

Andere activa
3. 12 Beschrijving : niet van toepassing

3.13 Verkoopopbrengst

Werkzaamheden
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4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : € 6.908,86, waarvan een groot deel van de
debiteuren naar alle waarschijnlijkheid oninbaar zijn

4.2 Opbrengst : € 1.000,-

4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing

Werkzaamheden : zie 6.

5. Bank I Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank Oerle-Wintelre, € 248.287,51 + p.m.

5.2 Leasecontracten

Bij Autopon werden 21 operational lease voertuigen en een viertal financial lease
voertuigen geleased. De openstaande vordering bedraagt € 278.244,82. Op de financial
lease voertuigen zit geen overwaarde, derhalve zijn deze voertuigen vrijgegeven. Bij
Mercedes Benz werd 1 auto geleased, ook deze is vrijgegeven. De openstaande
vordering ten aanzien hiervan is niet bekend.

5.3 Beschrijving zekerheden : De Rabobank heeft een pandrecht op de
transportmiddelen, inventaris, voorraad en
vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie : De Rabobank heeft de curator toestemming
gegeven de inventaris, transportmiddelen en
handelsdebiteuren namens de Rabobank te
verkopen.

5.5 Boedelbijdragen : niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud : De eigendomsvoorbehouden worden
geïnventariseerd en op aanwijzing van de curator
afgewikkeld met de doorstarter.

5.7 Reclamerechten : De curator is niet bekend met enig reclamerecht.

5.8 Retentierechten : De curator is niet bekend met enig retentierecht.

Werkzaamheden
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6. Doorstart I voortzetten

Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden : niet van toepassing

6.2 Financiële verslaglegging

Werkzaamheden

Doorstart
6.3 Beschrijving

De activa, de goodwill (inclusief klantenbestand, domeinnamen e.d.) en de debiteuren zijn
gekocht door Allroad Projecten B.v.

6.4 Verantwoording

Er hebben zich een drietal kandidaat-kopers gemeld bij de curator. Daarnaast zijn een
tweetal kandidaat-kopers door de curator benaderd. Vier kandidaat-kopers hebben een
bod uitgebracht. De uiteindelijke doorstarter heeft het beste bod uitgebracht en om die
reden is de curator met deze partij in onderhandeling getreden.

6.5 Opbrengst

Activa:
Goodwill:
Debiteuren:

€ 12.980,
€ 22.270,
€ 1.000,-

De opbrengst van de activa en debiteuren komen ten goede aan de bank als pandhouder.
De opbrengst van de goodwill komt ten goede aan de boedel.

Daarnaast heeft koper zich verplicht 17 werknemers direct een arbeidsovereenkomst aan
te bieden. Ook zal de kandidaat-koper zich inspannen gedurende de periode van 6
maanden nieuw te werven personeel bij voorrang te werven uit het voormalig personeel
van de failliete vennootschap.

6.6 Boedelbijdrage : niet van toepassing

Werkzaamheden

Begeleiden van het doorstarttraject, voeren van onderhandelingen, opstellen koop-en
vaststellingsovereenkomst

7. Rechtmatigheid

7. 1 Boekhoudplicht : nog in onderzoek
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7.2 Depot jaarrekeningen

Jaar:
2008
2009
2010
2011

datum vaststelling:
26 januari 2011
4 november 2011
28 januari 2013
31 januari 2013

datum deponering:
28 januari 2011
9 november 2011
31 januari 2013
31 januari 2013

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : niet van toepassing

7.4 Stortingsverpl. aandelen

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De
Rijk q.q./De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de
verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke
verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch
belang (meer) toekomt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : nog in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen : nog in onderzoek

Werkzaamheden

8. Crediteuren

8. 1 Boedelvorderingen : Salaris curator, UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 471.027,75

8.3 Pref. vord. van het UWV : nog niet bekend

8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 73

8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Tot op heden hebben de crediteuren (incl. de bank)
hun vordering ingediend voor een bedrag van
€ 662.926,71.

8. 7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Het is de curator thans onbekend wat de verwachtingen hieromtrent zijn.

Werkzaamheden

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) : de heer Verhoef
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9.2 Aard procedure : bodemprocedure in eerste aanleg

9.3 Stand procedure : Nog in onderzoek

Werkzaamheden

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling failI.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de termijn van afwikkeling van het faillissement zal
zijn.

10.2 Plan van aanpak

Het verrichten van onder meer de volgende (reguliere) werkzaamheden:
• Verdere inventarisatie crediteuren
• Onderzoek administratie/rechtmatigheden
• Beoordelen procedure tegen Verhoef

10.3 Indiening volgend verslag : februari 2014

Best, 18 september 2013
Mr. J.A. van der Meer


