
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 mei 2013 

 

Gegevens onderneming : DGT Logistics B.V. 

Faillissementsnummer : 16/13/252 F 

Datum uitspraak : 12 maart 2013 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. M.H.F. van Vugt 

Saldo faillissementsrekening : € 21,21 

Activiteiten onderneming: : Nationale en internationale transporten, import en 

export, op- en overslag. 

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

Personeel gemiddeld aantal :  1 (blijkens handelsregister KvK) 

 

Verslagperiode :  12 maart 2013 t/m 3 mei 2013 

Bestede uren in verslagperiode 1 :   35,7 uren 

Bestede uren totaal :   35,7 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : 

 

Op 20 maart 2001 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Overall E-Business B.V. opgericht. Bij statutenwijziging van 29 november 2010 is de naam 

van de vennootschap gewijzigd in: DGT Logistics B.V.  

 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatst kapitaal  

€ 18.000,-- bedraagt. Aangezien het register van aandeelhouders niet in mijn bezit is, is bij 

mij niet bekend hoeveel het maatschappelijk kapitaal van DGT Logistics B.V. bedraagt. 

 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer L.J. Nassy enig bestuurder 

en aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. De aandelen in de gefailleerde 

vennootschap zijn op 2 november 2012 overgedragen aan de heer Nassy. Tevens is hij op 

deze datum als bestuurder in functie getreden. Tot 2 november 2012 was mevrouw I.M. van 

Stroe-Erdén enig bestuurder en aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. 

 

 

 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 
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1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

 

1.4 Lopende procedures  :  

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen       :  

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had de gefailleerde 

vennootschap in ieder geval een verzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Het 

betreft hier een zogenaamde ZekerheidsCombinatie Transport. Uit een brief van Nationale 

Nederlanden is mij gebleken dat deze verzekering per 1 november 2012 is geroyeerd, zulks 

in verband met een achterstand in de betaling van de verschuldigde verzekeringspremies. 

 

Voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft de gefailleerde vennootschap geen verzekeringen 

bij andere verzekeringsmaatschappijen afgesloten. Indien nog mocht blijken dat er sprake is 

van andere verzekeringen, dan zullen deze door mij worden opgezegd.   

 

1.6 Huur  :  

De vennootschap huurde een bedrijfspand te 1231 KH Loosdrecht aan de Industrieweg 2B.  

De huur van voornoemd bedrijfspand bedraagt € 2.178,13, excl. BTW per maand. Gelet op 

het feit dat de gefailleerde vennootschap de verschuldigde huurpenningen vanaf  

1 november 2012 niet meer had voldaan, heeft de verhuurder de huurovereenkomst 

eenzijdig beëindigd per 12 januari 2013.  

 

De verhuurder is inmiddels  verzocht om haar vordering op de gefailleerde vennootschap ter 

verificatie in te dienen. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  : 

Het faillissement is aangevraagd door de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Rolflex Nederland B.V. Deze vennootschap heeft in de periode van 17 t/m 

23 november 2012 diverse zaken geleverd aan de gefailleerde vennootschap. In verband 

met deze leveringen heeft Rolflex Nederland B.V. aan de gefailleerde vennootschap diverse 

facturen verstuurd. Het door de gefailleerde vennootschap aan Rolflex Nederland B.V. 

verschuldigde bedrag bedraagt in hoofdsom € 3.312,54. 
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2009 *** 
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2011 *** 



Openbaar faillissementsverslag : 1 
Insolventienummer :  16/13/252 F 
Naam schuldenaar /schuldenaren : DGT Logistics B.V.  3 

 

Aangezien de gefailleerde vennootschap, ondanks aanmaning en sommatie daartoe, de 

facturen niet betaalde, heeft Rolflex Nederland B.V. geen andere mogelijkheid gezien dan 

het aanvragen van het faillissement. In haar vonnis van 12 maart 2013 heeft de Rechtbank 

Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement van DGT Logistics B.V. uitgesproken. 

 

Hoewel ik de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb gewezen op de mogelijkheid 

tot het instellen van verzet, is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 0  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : ten minste 10   

2.3 Datum ontslagaanzegging   : n.v.t.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap 

toebehoren.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfsruimte trof ik onder andere een 

kantoorinventaris aan, alsmede twee olievaten en een olie unit. 

 

De verhuurder van het bedrijfspand heeft een bod uitgebracht op de kantoorinventaris. Dit 

bod zal op korte termijn aan de rechter-commissaris worden voorgelegd. Voor de andere 

zaken die ik in het bedrijfspand heb aangetroffen, zal ik trachten een koper te vinden. 

 

Volledigheidshalve merk ik nog op dat de Belastingdienst op 4 februari 2013 beslag had 

gelegd op de zaken die zich bevinden in het bedrijfspand dat voorheen werd gehuurd door 

de gefailleerde vennootschap. In verband met het faillissement is het beslag van de 

Belastingdienst komen te vervallen. 

 

Voorts heb ik in een garagebox te Bilthoven nog een aantal zaken aangetroffen die in 

eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren. Het betreft hier onder andere 

gereedschapswagens, gereedschap en kleding. Na daartoe verkregen toestemming van de 

rechter-commissaris zijn deze zaken door de bij BVA Auctions B.V. in dienst zijnde 

transporteur opgehaald. De rechter-commissaris heeft voorts toestemming verleend om de 

zaken die zich bevonden in de garagebox ter veiling te laten aanbieden in een door BVA 

Auctions B.V. georganiseerde (internet)veiling). Het is mijn verwachting dat deze veiling in 

de komende verslagperiode zal worden afgerond. 
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3.6 Verkoopopbrengst  : *** 

3.7 Boedelbijdrage  : ***  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  :  

De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het bedrijfspand 

bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van 

omzetbelasting en loonbelasting, die niet voldaan kan worden uit het vrije boedelactief. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van voorraden of 

onderhanden werk. 

 

3.10 Verkoopopbrengst   : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : *** 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : n.v.t. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Op dit moment is bij mij niet bekend of er nog sprake is van debiteuren. In de komende 

verslagperiode zal ik de bij mij in bezit zijnde boekhoudkundige stukken nader gaan 

bestuderen, zulks om te bekijken of er sprake is van debiteurenvorderingen. 

 

Mijn onderzoek naar eventuele onbetaalde facturen wordt overigens wel bemoeilijkt door 

het feit dat ik tot op heden nog geen bespreking heb gehad met de bestuurder. Ondanks dat 

ik de bestuurder tot twee keer toe heb uitgenodigd voor een bespreking, is hij niet 

verschenen. 

 

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage  : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

De ING heeft uit hoofde van een zogenaamd werkkapitaalkrediet een vordering op de 

gefailleerde vennootschap van in totaal € 44.968,23 + p.m. De vordering van de ING is door 

mij opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen.  

 

5.2 Leasecontracten   :  

De gefailleerde vennootschap had met Cosmo Trucks een leaseovereenkomst afgesloten 

met betrekking tot een aantal vrachtwagens. Uit een telefoongesprek dat ik in de afgelopen  

verslagperiode had met een medewerker van Cosmo Trucks, is mij gebleken dat de  

leasemaatschappij de vrachtwagens reeds in de periode november 2012 t/m januari 2013  

heeft teruggenomen.  
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Bovengenoemde medewerker heeft mij toegezegd dat hij mij op korte termijn de  

leaseovereenkomsten en alle overige relevante informatie met betrekking tot deze 

overeenkomsten zal toesturen. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

De ING heeft ter zake van het werkkapitaalkrediet zekerheden bedongen. Het betreft hier 

een (stil) pandrecht op de bedrijfsactiva. Deze bedrijfsactiva omvat in ieder geval: de 

bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en 

voorraden 

 

Het is mij gebleken dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd. 

 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een  

eigendomsvoorbehoud. 

 

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   :  

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op  

een retentierecht. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 

faillissement haar bedrijfsactiviteiten reeds had gestaakt en niet meer beschikte over liquide 

middelen, waren er geen mogelijkheden voor een doorstart, dan wel het voortzetten van de 

onderneming.   

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De verhuurder van het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand heeft na 

de beëindiging van de huurovereenkomst de administratie die zich in het bedrijfspand 

bevond veilig gesteld. Deze administratie heeft de verhuurder inmiddels aan mij 

overhandigd.  

 

In de komende verslagperiode zal de boekhouding nader worden bestudeerd. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de jaarrekeningen 

over 2009 en 2010  niet tijdig zijn gedeponeerd. Beide jaarrekeningen zijn gedeponeerd op  

7 mei 2012. De jaarrekening over 2009 had echter uiterlijk op 31 januari 2011 moeten zijn 

gedeponeerd en de jaarrekening over 2010 uiterlijk op 31 januari 2012. De jaarrekening over 

2011 is in het geheel nog niet gedeponeerd. Dit alles levert een wettelijk vermoeden op dat 

onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : ***  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Zie hiervoor onder punt 7.2. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden die  

zouden kunnen wijzen op onbehoorlijk bestuur zal nog nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  :  

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 170.068,-- 

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

8.4 Andere pref. crediteuren   : € 18.161,68 (3 crediteuren) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 129 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 246.691,37 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er, voor zover bij mij bekend, 

geen gerechtelijke procedures door of tegen de vennootschap aanhangig gemaakt. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- trachten in contact te komen met de bestuurder; 

- verkopen van de diverse activa; 

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen; 

- de boekhouding bestuderen; 

- onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- inventariseren van de crediteuren. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


