
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAXI JANSEN B.V., tevens h.o.d.n. 
Taxi Jansen, Sonse Taxicentrale, Taxicentrale Best, Taxi vd Oetelaar, A-Taks, Botax, Hotax 
en Interlux, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Hogeweg 14 te [5411 LP] Zeeland, 
alsmede kantoorhoudende aan de Croy 35 te [5653 LC] Eindhoven. Taxi Jansen B.V. is 
geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59697636.

DIT IS HET EINDVERSLAG

Activiteiten onderneming

Vervoer per taxi in de breedste zin des woords. Daarbij moet worden gedacht aan traditionele 
straattaxi en contractvervoer voor onder andere scholen, zorginstellingen en gemeenten.

Omzetgegevens

Taxi Jansen B.V. is opgericht op 30 december 2013. 
2014: EUR 4.812.000,-
2015 (januari tot en met september): EUR 3.275.000,-

Personeel gemiddeld aantal

122 personeelsleden.

Saldo einde verslagperiode

EUR 25.000,-

EUR 132.361,14

EUR 92.820,75.

EUR 51.991,09.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000001491:F001

24-11-2015

mr. C. Schollen

Curator: mr. H.J. School

Curator: mr. R.A.M.L. van Oeijen

Insolventienummer: F.01/15/710
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EUR 67.021,20.

Verslagperiode

24 november 2015 - 28 december 2015

29 december 2015 - 26 mei 2016

26 mei 2016 - 18 november 2016

19 november 2016 - 18 mei 2017

19 mei 2017 - 22 augustus 2017

Bestede uren in verslagperiode

uren curatoren en kantoorgenoten: 133:24
uren faillissementsmedewerksters: 17:00

uren curatoren en kantoorgenoten: 118:42 uren
uren faillissementsmedewerksters: 12:06 uren

uren curatoren en kantoorgenoten: 55:48 uren 
uren faillissementsmedewerksters: 3:18 uren

uren curatoren en kantoorgenoten: 33:42 uren 
uren faillissementsmedewerksters: 3:54 uren

uren curatoren en kantoorgenoten: 5:30 uren 
uren faillissementsmedewerksters: 3:48 uren

Bestede uren totaal

uren curatoren: 133:24
uren faillissementsmedewerksters: 17:00

uren curatoren en kantoorgenoten: 252:48 uren
uren faillissementsmedewerksters: 29:06 uren

uren curatoren en kantoorgenoten: 308:06 uren 
uren faillissementsmedewerksters: 32:24 uren

uren curatoren en kantoorgenoten: 341:48 uren 
uren faillissementsmedewerksters: 36:18 uren
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uren curatoren en kantoorgenoten: 347:18 uren 
uren faillissementsmedewerksters: 40:06 uren

Toelichting

n.v.t.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Taxi Jansen B.V. is de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Van Gerwen Groep B.V. 
Bestuurder en enig aandeelhouder van Van Gerwen Groep B.V. is de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Van Gerwen Holding B.V. 
Bestuurder en enig aandeelhouder van Van Gerwen Holding B.V. is de heer M.C.G. van 
Gerwen.

1.2 Winst en verlies

Taxi Jansen B.V. is opgericht op 30 december 2013. 
2014: EUR 372.000,- verlies.
2015 (januari tot en met september): EUR 839.000,- verlies.

1.3 Balanstotaal

Taxi Jansen B.V. is opgericht op 30 december 2013. 
2013: EUR 1,-
2014: EUR 611.796,-

1.4 Lopende procedures

Op datum faillietverklaring is één procedure aanhangig, voor zover als nu bekend is geworden. 
Zie verder onder "procedures".

Deze procedure is in de afgelopen verslagperiode geëindigd door het gewezen vonnis, dat in 
kracht van gewijsde is gegaan. Taxi Jansen B.V. was gedaagde partij. De Rechtbank heeft de 
vorderingen van eiseres afgewezen. 

1.5 Verzekeringen

Tot en met 2 december 2015 bestond in ieder geval dekking vanuit alle bestaande 
verzekeringen. Daarna is een doorstart gerealiseerd en zullen curatoren de verzekeringen, 
indien mogelijk en noodzakelijk, beëindigen.

Afgerond.
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1.6 Huur

Taxi Jansen B.V. huurt een bedrijfspand aan het adres Croy 35 te Eindhoven. Deze 
huurovereenkomst is inmiddels met goedkeuring van de rechter-commissaris opgezegd. In 
overleg met de verhuurder is de datum van beëindiging vastgesteld op 2 december 2015.
Daarnaast is Taxi Jansen B.V. op 15 maart 2014 een huurovereenkomst aangegaan met Van 
Gerwen Groep B.V. inzake de huur van vervoermiddelen, inclusief verzekering, brandstof, 
onderhoud, belastingen, schades, etc. Ook deze huurovereenkomst is inmiddels met 
goedkeuring van de rechter-commissaris door curatoren opgezegd en als datum van 
beëindiging is in overleg 2 december 2015 vastgesteld. 

Afgerond.

1.7 Oorzaak faillissement

Uit het gesprek dat curatoren voerden met de heer Van Gerwen is het volgende naar voren 
gekomen, maar naar de oorzaken van het faillissement zullen curatoren nog zelfstandig 
onderzoek verrichten. Onderstaande weergave betreft dus geen conclusie van curatoren.

Er is aangegeven dat de taxibranche in zijn algemeenheid al jaren in moeilijkheden verkeert 
vanwege de dalende marges en de concurrentie. Het systeem van aanbesteding werkt dit 
verder in de hand.
Ten aanzien van Taxi Jansen B.V. geldt daarbij nog dat de overname in januari 2014 van Taxi 
Jansen achteraf bezien niet heeft opgeleverd wat ervan verwacht werd. Het bestuur werd 
geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim, achterstallig onderhoud van voertuigen en 
dalende algemene performance. 
Ondanks dat diverse maatregelen zijn getroffen op het gebied van schaalvergroting en 
kostenbeperking, is een te groot liquiditeitstekort ontstaan. Daardoor is een forse achterstand 
in loonbelasting ontstaan. Omdat de Belastingdienst niet akkoord ging met kwijtschelding, is 
uiteindelijk besloten het eigen faillissement aan te vragen.

Curatoren verrichten onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

Het (rechtmatigheids)onderzoek is nog niet afgerond.

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De lezing van de bestuurder wordt bevestigd in het 
onderzoek.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

122 personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In 2014 is het aantal personeelsleden van 172 naar 147 teruggebracht en in 2015 is dit verder 
gedaald naar 121 personeelsleden.
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2.3 Datum ontslagaanzegging

30 november 2015. 

2.4 Werkzaamheden

Curatoren hebben (in aanvulling op de gebruikelijke werkzaamheden en contacten met UWV) 
in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag een melding gemaakt bij de vakbonden ter 
uitoefening van hun recht op raadpleging. 

Met de vakbonden is overleg gevoerd door curatoren. In het kader van de doorstart is aan 
minimaal 95 werknemers van Taxi Jansen B.V. een nieuwe arbeidsovereenkomst 
aangeboden, waarbij de CAO leidend is geweest bij de vaststelling van de voorwaarden.

Afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

n.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfs- en kantoorinventaris (onder andere ten aanzien van de taxicentrale) en alle 
voertuigen zijn gehuurd en/of in bruikleen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t.
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Er bevinden zich geen bodemzaken in eigendom van Taxi Jansen B.V. op de bodem van Taxi 
Jansen B.V.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Curatoren hebben een onderzoek naar de eigendom van de bedrijfsmiddelen uitgevoerd. 
Daarnaast zijn de huurovereenkomsten opgezegd.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden. Op datum faillissement is er wel sprake van een lopend 
taxibedrijf, met diverse contracten in de opdrachtenportefeuille. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De klantenportefeuille is betrokken in de totale koopsom voor immateriële activa van EUR 
25.000,-.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Curatoren hebben interesse in een doorstart of aankoop van losse activabestanddelen 
geïnventariseerd. Aan geïnteresseerden is een biedingsprotocol en bedrijfsinformatie 
verstrekt. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Goodwill en andere immateriële activa. 
Het contract inzake het telefoonnummer en het woord- en beeldmerk van Taxi Jansen B.V. 
bevindt zich overigens niet in de boedel.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

In totaal is EUR 25.000,- betaald voor de immateriële activa, inclusief goodwill.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Curatoren hebben interesse in een doorstart of aankoop van losse activabestanddelen 
geïnventariseerd. Aan geïnteresseerden is een biedingsprotocol en bedrijfsinformatie 
verstrekt. 

De doorstart is in de afgelopen verslagperiode in overleg verder vormgegeven en afgerond. 
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De totale debiteurenportefeuille bedraagt per 25 november 2015 volgens opgave van de 
bestuurder EUR 379.766,-.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend. 
De huisbankier, de coöperatie Coöperatieve Rabobank Uden Veghel U.A. (hierna: 
"Rabobank") heeft pandrechten gevestigd op de debiteuren en verricht de incasso zelf, in 
overleg met de bestuurder. 

Nog niet bekend. Aan de pandhouder zal verzocht worden rekening en verantwoording af te 
leggen.

Er is nog geen rekening en verantwoording afgelegd, maar de vordering van de pandhouder 
bedraagt ruim meer dan de hoogte van de debiteurenportefeuille, zodat van een overschot 
geen sprake kan zijn. 

De restantvordering van Rabobank na uitwinning van de zekerheden bedraagt EUR 
827.744,61.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Curatoren hebben de pandrechten beoordeeld en voeren overleg met de Rabobank. 

Afgerond.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering op het totale concern EUR 1.195,746,-, voortvloeiende uit 
vier leningsovereenkomsten en een rekening-courantkrediet. Taxi Jansen B.V. heeft zich 
hoofdelijk medeschuldenaar verklaard ten aanzien van alle overeenkomsten.

Curatoren zijn in overleg met Rabobank over haar positie in dit faillissement en de afwikkeling 
van haar zekerheden. Aan Rabobank is verzocht rekening en verantwoording af te leggen, 
waarna de hoogte van de actuele (restant)vordering duidelijk zal zijn.

Rabobank diende een restantvordering in ter hoogte van EUR 827.744,61.
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5.2 Leasecontracten

n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft de navolgende zekerheden verkregen:
-      verpanding van inventaris, transportmiddelen, rechten/vorderingen blijkens onderhandse 
akte d.d. 24-01-2014, geregistreerd op 11-02-2014;
-      verpanding van huurpenningen blijkens onderhandse akte d.d. 24-10-2015, geregistreerd 
op 03-11-2015.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank is separatist in het faillissement van Taxi Jansen B.V. en incasseert de debiteuren 
in die hoedanigheid. 

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Vooralsnog is geen beroep gedaan op het retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Curatoren voeren overleg met Rabobank ter afwikkeling van haar positie.

Dit overleg zal naar verwachting in de aankomende verslagperiode plaatsvinden, waarbij 
tevens de rekening en verantwoording zal worden betrokken.

Curatoren zijn in overleg met Rabobank. Dit is nog niet afgerond.

Afgerond.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Curatoren hebben met toestemming van de rechter-commissaris de activiteiten tijdelijk (tot en 
met 2 december 2015) voorgezet, zodat de mogelijkheden van een doorstart konden worden 
onderzocht en zo min mogelijk waardeverlies ten aanzien van de activa zou intreden. 

   

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging volgt nog.

In de periode dat de exploitatie door curatoren is voortgezet (24 november 2015 tot en met 3 
december 2015) is een (netto) opbrengst gerealiseerd ter hoogte van EUR 100.427,86. Van 
dat bedrag is tot heden circa EUR 3.000,- niet geïncasseerd. In de komende verslagperiode 
wordt de incasso afgerond.  

De incasso is afgerond.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Curatoren zijn in overleg met de bestuurder de vervoersverplichtingen vanaf datum 
faillissement tot en met 2 december jl. nagekomen en ronden de financiële verslaglegging op 
korte termijn af.

Op de incasso van enkele debiteuren na, is de voortzetting van de exploitatie afgerond.

Afgerond.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Curatoren hebben de immateriële activa verkocht aan Van Gerwen Taxi B.V., aan de hand 
waarvan een doorstart is gerealiseerd. Van groot belang daarbij was het aanbod van de 
doorstartende partij om minstens 95 werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te 
bieden, onder gelijkblijvende condities, voor een periode vast te stellen op grond van 
vigerende wet en jurisprudentie, maar tenminste voor 12 maanden, waarbij geen 
proeftijdbeding is opgenomen. Daarnaast zijn enkele aanvullende afspraken gemaakt in het 
kader van een voortvarende afwikkeling van de bedrijfsvoering van Taxi Jansen B.V.

Afgerond.
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6.5 Doorstart: Verantwoording

In totaal hebben zich 9 geïnteresseerde partijen gemeld bij curatoren. Van twee partijen is 
daadwerkelijk een bieding ontvangen. Complicerende factor was het feit dat niet alle 
bedrijfsmiddelen en overige activa waar Taxi Jansen B.V. gebruik van maakte, zich in de 
boedel bevonden. De beschreven doorstart is het maximale resultaat voor zowel de boedel als 
de werknemers.

6.6 Doorstart: Opbrengst

EUR 25.000,-.
Daarnaast is een substantiële boedelschuld voorkomen doordat de opzegtermijn van de 
arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten sterk verkort is.

Er is thans nog sprake van een aanvullende koopsom van EUR 22.500,-, welke in drie 
termijnen zal worden voldaan.

EINDVERSLAG:
Het volledige bedrag is inmiddels ontvangen, zodat de afwikkeling van dit faillissement 
kan worden ingezet.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Zie hierboven.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

Voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Taxi Jansen B.V. is opgericht op 30 december 2013. Er zijn geen deponeringen aanwezing in 
het Handelsregister van Kamer van Koophandel. Curatoren zijn in het bezit van de definitieve 
jaarrekening 2013/2014.

Geen schending van de deponeringsverplichting.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Taxi Jansen B.V. is opgericht op 30 december 2013. Het geplaatste en gestorte kapitaal 
bedraagt EUR 1,-.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Er is geen sprake van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

In de komende verslagperiode wordt een aanvang gemaakt met het 
rechtmatigheidsonderzoek.

Curatoren zetten het rechtmatigheidsonderzoek voort in de komende verslagperiode.

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

Afgerond.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

UWV diende een boedelvordering in ter hoogte van EUR 166.368,39.

UWV diende een boedelvordering in ter hoogte van EUR 181.194,57.
Daarnaast diende Sociale Verzekeringsbank een vordering in ter hoogte van EUR 3.996,44 uit 
hoofde van onverschuldigde betaling na datum faillissement.

Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot heden diende de Belastingdienst een vordering in ter hoogte van EUR 574.950,05.
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Tot heden diende de Belastingdienst een vordering in ter hoogte van EUR 630.293,05.

In aanvulling op de eerder ingediende vorderingen is melding gemaakt van een aanvullende 
vordering van EUR 11.932,-.

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

UWV diende een preferente vordering in ter hoogte van EUR 365.769,83.

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot heden zijn geen vorderingen ingediend door andere preferente crediteuren.

Een tweetal werknemers diende een preferente vordering in van totaal EUR 2.979,80.

Daarnaast diende een werknemer een vordering in ter hoogte van EUR 32.195,61. Ten 
aanzien van haar vorderingen was ten tijde van het uitspreken van het faillissement een 
procedure aanhangig. De vorderingen zijn inmiddels afgewezen door de Kantonrechter, zodat 
deze vorderingen zijn betwist door curatoren.

In de afgelopen verslagperiode meldde zich een vierde werknemer, die een preferente 
vordering ter hoogte van EUR 2.082,50 heeft ingediend.

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot heden dienden 16 concurrente crediteuren een vordering in.

Tot heden dienden 20 concurrente crediteuren een vordering in.

Tot heden dienden 21 concurrente crediteuren een vordering in.

Tot heden dienden 22 concurrente crediteuren een vordering in.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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Tot heden is in totaal EUR 1.228.098,22 ingediend, inclusief de vordering van Rabobank ter 
hoogte van EUR 1.195.746.

Tot heden is in totaal EUR 1.228.957,70 ingediend, inclusief de vordering van Rabobank ter 
hoogte van EUR 1.195.746,-.

Tot heden is in totaal EUR 1.374.857,49 ingediend, inclusief de vordering van Rabobank ter 
hoogte van EUR 1.195.746,-. Rabobank is verzocht om een opgave van de actuele 
(restant)vordering.

In totaal gaat het om EUR 1.007.062,10. Dit totaalbedrag is verlaagd vanwege de aanpassing 
van de vordering van pandhouder Rabobank na uitwinning van de zekerheden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Waarschijnlijk opheffing bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

De schuldeisers zijn aangeschreven. Curatoren maken de crediteurenpositie verder 
inzichtelijk. 

De crediteurenpositie is geïnventariseerd.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Een niet nader te noemen werkneemster.

9.2 Aard procedures

Werkneemster stelt diverse (loon)vorderingen te bezitten, onder andere omdat zij van 
rechtswege voor onbepaalde tijd in dienst zou zijn getreden.

9.3 Stand procedures

Op datum faillissement stond deze zaak reeds voor vonnis. De procedure hoeft daarom op 
grond van artikel 30 Faillissementswet niet te worden geschorst. 
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Inmiddels is vonnis gewezen en zijn alle vorderingen afgewezen. Het vonnis is in kracht van 
gewijsde gegaan.

9.4 Werkzaamheden

Afhankelijk van het oordeel van de Kantonrechter plaatsen curatoren de vorderingen op de 
crediteurenlijst. Daarnaast is UWV op de hoogte gebracht van deze procedure.

Afgerond.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de conclusies uit het rechtmatigheidsonderzoek, dat 
nog loopt.

Zes maanden.

Dit is het eindverslag.

10.2 Plan van aanpak

Curatoren ronden de financiële verslaglegging af over de periode van voortzetting van de 
exploitatie en incasseren die debiteuren. Daarnaast wordt de doorstart voor zover nodig verder 
geëffectueerd en wordt de crediteurenpositie verder inzichtelijk gemaakt. Tot slot wordt een 
begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.  

Curatoren ronden de incasso van boedeldebiteuren af en voeren het 
rechtmatigheidsonderzoek uit.

Curatoren voeren het rechtmatigheidsonderzoek verder uit en gaan in overleg met diverse 
betrokkenen.

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er dienen nog twee deelbetalingen te worden 
ontvangen, waarna een verzoek om opheffing kan worden ingediend.

EINDVERSLAG:
N.v.t.
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10.3 Indiening volgend verslag

mei 2016

november 2016

Mei 2017.

Uiterlijk november 2017.

EINDVERSLAG:
N.v.t.

10.4 Werkzaamheden

Zie "plan van aanpak".

Idem.
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