
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 25 augustus 2015 

 

Gegevens onderneming : DGT Logistics B.V. 

Faillissementsnummer :  C 16/13/252 F 

Datum uitspraak : 12 maart 2013 

Curator : mr. W. Ploeg 

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

Saldo faillissementsrekening : € 7.156,87 

Activiteiten onderneming: : Nationale en internationale transporten, import en 

export, op- en overslag. 

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

Personeel gemiddeld aantal :  1 (blijkens handelsregister KvK) 

 

Verslagperiode :  23 mei 2015 t/m 25 augustus 2015 

Bestede uren in verslagperiode 10 :      4,3 uren 

Bestede uren totaal : 136,5 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies   

  

 

 

 

1.3 Balanstotaal :  Zie verslag 3. 

1.4 Lopende procedures :  Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen :  Zie verslag 1. 

1.6 Huur :  Zie verslag 1 en 2. 

1.7 Oorzaak faillissement :  Zie verslag 1.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. :  Zie verslag 1.  

2.2 Aantal in jaar voor faill. :  Zie verslag 1.   

2.3 Datum ontslagaanzegging :  Zie verslag 1. 

  

 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 
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3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : Zie verslag 1.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving : Zie verslagen 1 t/m 8.  

3.6 Verkoopopbrengst   : Zie verslag 4 en 6. 

3.7 Boedelbijdrage : Zie verslag 2. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Zie verslag 1. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving : Zie verslag 1. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving : Zie verslag 1. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : Zie verslagen 1 t/m 4.  

4.2 Opbrengst  : *** 

4.3 Boedelbijdrage : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Zie verslag 1. 

5.2 Leasecontracten : Zie verslag 1 en 2. 

5.3 Beschrijving zekerheden : Zie verslag 1 en 2. 

5.4 Separatistenpositie : *** 

5.5 Boedelbijdragen : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud :  

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

eigendomsvoorbehoud. 

 

5.7 Reclamerechten : n.v.t.  

5.8 Retentierechten : Zie verslag 2. 

 

6. Doorstart / voortzetten : Zie verslag 1. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Zie verslagen 2 en 3.  

7.2 Depot jaarrekeningen : Zie verslag 1. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : ***  

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zie verslagen 2 en 3.  

7.6 Paulianeus handelen :  

Procedure tegen mevrouw Van Stroe- Erdén 

Zoals ik in het tweede verslag heb gemeld, is mij uit de administratie gebleken dat de 

gefailleerde vennootschap in de periode van 5 november 2012 t/m 25 januari 2013 vanaf  
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haar bankrekeningen diverse bedragen heeft overgemaakt naar een op naam van  

mevrouw I.M. Stroe- van Erdén gestelde bankrekening. Over voornoemde periode is naar de 

bankrekening van mevrouw Van Stroe- Van Erdén een bedrag overgemaakt van in totaal  

€ 40.410,42.  

 

Voorts blijkt uit de bankafschriften dat er in de periode 5 t/m 21 november 2012 diverse 

keren een bedrag contant is opgenomen vanaf de bankrekening van de gefailleerde 

vennootschap. Deze opnamen zijn, voor zover bij mij bekend, gedaan door  

mevrouw Van Stroe- Erdén. De opnamen betreffen een bedrag van in totaal € 18.600,-- 

 

Voornoemde overboekingen en opnames zijn door mij aangemerkt als paulianeus handelen. 

Reden waarom ik de hier bedoelde rechtshandelingen in een aan mevrouw Van Stroe- Erdén 

gerichte brief van 17 juni 2013 heb vernietigd en de door de gefailleerde vennootschap 

betaalde bedragen van in totaal € 40.410,42,-- en de opgenomen bedragen van in totaal  

€ 18.600,-- van haar heb teruggevorderd. Aangezien mevrouw Van Stroe- Erdén niet binnen 

de gestelde termijn aan dit verzoek heeft voldaan, heb ik, na daartoe verkregen 

toestemming van de rechter-commissaris, een procedure tegen haar aanhangig gemaakt.  

 

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Rechtbank Midden-Nederland, locatie 

Utrecht op 23 april 2014 vonnis gewezen. In dit vonnis is mevrouw Van Stroe-Erdén 

veroordeeld om aan de faillissementsboedel een bedrag te betalen van in hoofdsom  

€ 40.410,42, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente, de beslagkosten en de 

proceskosten.   

 

De deurwaarder heeft het vonnis op 2 juni 2014 betekend aan mevrouw Van Stroe – Erdén. 

Voorts is het vonnis op 12 juni 2014 betekend aan de Staat der Nederlanden. Een 

medewerker van Domeinen Roerende Zaken heeft mij telefonisch medegedeeld dat het 

beslag op drie personenauto’s doel heeft getroffen. 

 

In het achtste verslag heb ik gemeld dat mij is gebleken dat Domeinen Roerende Zaken 

bovengenoemde personenauto’s, in weerwil van het gelegde beslag, heeft vervreemd. Uit 

een brief van Domeinen Roerende Zaken van 4 december 2014 blijkt dat de 

verkoopopbrengst van de personenauto’s in totaal € 15.768,-- bedraagt. 

 

Nadat bij mij bekend was geworden dat domeinen Roerende Zaken de personenauto’s had 

vervreemd, heb ik met haar en het Openbaar Ministerie nader overleg gehad over een 

afdracht van de verkoopopbrengst. Dit overleg heeft ertoe geleid dat het Openbaar 

Ministerie zich bereid heeft verklaard om de verkoopopbrengst van twee personenauto’s 

aan de faillissementsboedel af te dragen. Het betreft hier de auto’s die onder mevrouw Van 

Stroe-Erdén in beslag zijn genomen. De verkoopopbrengst van de derde personenauto wil 

het Openbaar Ministerie niet afdragen, aangezien deze auto in beslag is genomen onder de 

heer Van Stroe. 

 

Conform haar toezegging heeft het Openbaar Ministerie, zoals ik ook in het achtste verslag 

heb gemeld, de verkoopopbrengst van twee personenauto’s afgedragen aan de 

faillissementsboedel. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 6.972,--. 
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In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik ermee bekend ben geworden dat er bij mevrouw 

Van Stroe-Erdén nog verdere verhaalsmogelijkheden zijn. Deze verhaalsmogelijkheden 

komen onder andere voort uit het feit dat het Openbaar Ministerie, naast de 

personenauto’s, nog meer zaken bij mevrouw Van Stroe-Erdén in beslag heeft genomen. Het 

betreft hier onder contant geld en sieraden. Inmiddels heb ik omtrent deze 

inbeslaggenomen zaken gecorrespondeerd met het Openbaar Ministerie. In deze 

correspondentie heb ik mij op het standpunt gesteld dat het contant geld en de sieraden ook 

vallen onder het eerder namens mij gelegde beslag. Voornoemde correspondentie heeft 

ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie de toezegging  heeft gedaan dat het contant geld 

en de sieraden aan de faillissementsboedel zullen worden afgegeven. Tot op heden is het 

Openbaar Ministerie hier echter nog niet toe overgegaan. Ik verwacht dat dit in de komende 

verslagperiode alsnog zal gaan gebeuren. 

  

Overall Projects B.V. (thans Pestro Auto’s B.V.) 

Zie verslagen 3 t/m 6.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 2.121,67 

8.2 Pref. vord. van de fiscus  : € 286.162,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : €   47.237,78 

8.4 Andere pref. crediteuren   : € 14.304,81 (3 crediteuren) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 22 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 414.517,87 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  :  

Nog niet bekend, maar er staat al wel vast dat er bij de afwikkeling van het faillissement  

geen enkele uitkering aan de concurrente crediteuren kan worden gedaan.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- erop toezien dat het Openbaar Ministerie het contant geld en de sieraden aan de 

faillissementsboedel afgeeft. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


