
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 augustus 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 : € 15,15 

Activiteiten onderneming: : Nationale en internationale transporten, import en 

export, op- en overslag. 

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

Personeel gemiddeld aantal :  1 (blijkens handelsregister KvK) 

 

Verslagperiode :  4 mei 2013 t/m 9 augustus 2013 

Bestede uren in verslagperiode 2 :  28,8 uren 

Bestede uren totaal :  64,5 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies   

  

 

 

 

1.3 Balanstotaal     

 

 

 

 

 

1.4 Lopende procedures :  Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen :     Zie verslag 1. 

 

 

 

 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 

2008          € 65.607,-- 

2009 € 62.077,-- 

2010 € 60.596,-- 

2011 *** 



Openbaar faillissementsverslag : 2 
Insolventienummer :  16/13/252 F 
Naam schuldenaar /schuldenaren : DGT Logistics B.V.  2 

 

1.6 Huur  : 

In het eerste verslag heb ik reeds gemeld dat de huurovereenkomst met betrekking tot de 

door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfsruimte reeds was beëindigd per  

12 januari 2013. De verhuurder heeft haar vordering op de gefailleerde vennootschap nog 

niet ter verificatie ingediend. 

 

Voor wat betreft de huurovereenkomst verwijs ik voor het overige naar hetgeen ik 

hieromtrent in het eerst verslag heb gemeld. 

 

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..  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : Zie verslag 1.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat ik in de door de gefailleerde vennootschap gehuurde 

bedrijfsruimte onder andere een kantoorinventaris heb aangetroffen, alsmede twee 

olievaten en een olie unit. 

 

Olie unit 

Het is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken dat de olie unit aan de gefailleerde 

vennootschap in bruikleen was gegeven. Deze olie unit is inmiddels geretourneerd.   

 

Kantoorinventaris 

In het vorige verslag heb ik gemeld dat de verhuurder van het bedrijfspand op de 

kantoorinventaris een bod had uitgebracht. In de afgelopen verslagperiode heb ik een derde 

gevonden, die bereid is om voor deze kantoorinventaris een hoger bedrag te betalen dan 

waartoe de verhuurder bereid is. Voornoemde derde is bereid om voor de kantoorinventaris 

een bedrag te betalen van € 750,--, excl. BTW. Na daartoe verkregen toestemming van de 

rechter-commissaris is de kantoorinventaris voor laatstgenoemd bedrag onderhands 

verkocht. 

 

Gelet op de omstandigheid dat de koper de koopprijs nog niet heeft voldaan, heb ik de 

kantoorinventaris nog niet aan hem geleverd. In de komende verslagperiode zal de verkoop 

van de kantoorinventaris worden afgerond. 
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Garagebox te Bilthoven 

Voorts heb ik in het eerste verslag gemeld dat ik in een garagebox te Bilthoven nog een 

aantal zaken heb 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 mij 

tevens toestemming verleend om deze (opgehaalde) zaken vervolgens door BVA Auctions 

B.V. te laten veilen. 

 

Nadat de zaken door de transporteur waren opgehaald, heeft zich bij mij een derde gemeld 

die zich op het standpunt heeft gesteld dat een groot deel van de opgehaalde zaken niet in 

eigendom toebehoort aan de gefailleerde vennootschap. Deze derde betreft mevrouw I.M. 

van Stroe- Erdén; zij was tot 2 november 2012 (middellijk) bestuurder van de gefailleerde 

vennootschap. 

 

In de correspondentie die ik heb gevoerd met mevrouw Van Stroe- Erdén en haar advocaat 

heeft eerstgenoemde met betrekking tot de zaken uit de garagebox een overzicht gemaakt 

van de zaken die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde vennootschap, alsmede een 

overzicht van de zaken die aan haar in prive in eigendom toebehoren 

 

De zaken waarvan mevrouw Van Stroe- Erdén heeft aangegeven dat zij in eigendom 

toebehoren aan de gefailleerde vennootschap zijn inmiddels ter veiling aangeboden door 

BVA Auctions B.V. Dit veilingbedrijf heeft mij nog geen gespecificeerd overzicht doen 

toekomen, waaruit de verkoopopbrengst van de verkochte zaken blijkt. Het is mijn 

verwachting dat over de verkoopopbrengst in de komende verslagperiode meer 

duidelijkheid komt. 

 

De zaken waarvan mevrouw Van Stroe- Erdén heeft aangegeven dat zij aan haar in prive in 

eigendom toebehoren, heb ik om mij moverende redenen inmiddels weer aan haar 

afgegeven.  

 

Personenauto 

In de afgelopen verslagperiode is mij gebleken dat de Belastingdienst een op naam van de 

gefailleerde vennootschap gestelde personenauto in beslag heeft genomen. Het betreft hier 

een Opel Corsa. Deze auto valt thans onder het faillissementsbeslag. 

 

Nadat ik ermee bekend was geworden dat tot de activa van de gefailleerde vennootschap 

ook een personenauto behoort, heb ik contact opgenomen met Vesting Finance Fiditon; zij 

behartigen de belangen van de ING. De ING heeft namelijk een pandrecht op de Opel Corsa.  
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Ik heb Vesting Finance Fiditon medegedeeld dat ik bereid ben om de verkoop van de 

personenauto ter hand te nemen, mits de opslag- en transportkosten door haar zullen 

worden betaald. Op 31 juli heeft Vesting Finance Fiditon mij bericht dat zij hiertoe niet 

bereid is. In de komende verslagperiode zal ik trachten met Vesting Finance Fiditon 

overeenstemming te bereiken over de voorwaarden, waaronder tot een verkoop van de 

Opel Corsa zal worden gekomen. 

 

3.6 Verkoopopbrengst  : *** 

3.7 Boedelbijdrage  :  

Met Vesting Finance Fiditon is afgesproken dat er voor mijn werkzaamheden met betrekking 

tot de verkoop van verpande zaken een boedelbijdrage zal worden betaald van 10% van de 

verkoopopbrengst. 

 

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   :  

Op 6 november 2012 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Overall Projects B.V. haar aandelen in de gefailleerde vennootschap overgedragen aan de 

heer L.J. Nassy. In het kader van deze aandelenoverdracht is bij latere overeenkomst van  

11 januari 2013 bepaald dat de debiteurenvorderingen van de gefailleerde vennootschap 

per 1 november 2012 aan Overall Projects B.V. worden gecedeerd.  

 

Uit de aan de overeenkomst van 11 januari 2013 gehechte specificatie blijkt dat het bedrag 

aan openstaande debiteurenvorderingen per 1 november 2012 € 200.426,72 bedroeg. 

 

In de komende verslagperiode zal ik omtrent het voorgaande nader onderzoek doen. 

 

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage  : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

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

5.2 Leasecontracten   :  

 

Cosmo Trucks 

In het eerste verslag heb ik reeds gemeld dat de gefailleerde vennootschap  met Cosmo 

Trucks een leaseovereenkomst had afgesloten met betrekking tot een aantal vrachtwagens.  

Cosmo Trucks heeft haar vordering uit hoofde van deze overeenkomst inmiddels ter  

verificatie ingediend. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 142.965,08. 
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De Lage Landen 

In de afgelopen verslagperiode is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap, na  

contractoverneming, een financieel leaseovereenkomst heeft met De Lage landen. Deze 

overeenkomst is gesloten met betrekking tot een vrachtwagen van het merk DAF, type FT  

XF105. 

 

De Lage Landen heeft zich, naar nu blijkt, kort na de datum van het uitspreken van het  

faillissement het bezit verschaft van de vrachtwagen. Na daartoe verkregen toestemming  

van de voorzieningenrechter heeft De Lage Landen de vrachtwagen door BVA Auctions B.V. 

ter veiling laten aanbieden. Deze veiling heeft in de afgelopen verslagperiode  

plaatsgevonden. Uit de van De Lage Landen ontvangen stukken blijkt dat de  

verkoopopbrengst van de DAF € 18.096,--, excl. BTW bedraagt. Deze verkoopopbrengst  

 

strekt in mindering op de vordering van de Lage Landen van in totaal € 20.959,18, zodat zij  

nog een restantvordering heeft van € 2.863,18. De vordering van De Lage Landen is voor  

laatstgenoemd bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

Voor wat betreft de door ING bedongen zekerheden verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent 

in het eerste verslag heb gesteld. 

 

De Lage Landen heeft in het kader van de financieel leaseovereenkomst zekerheden 

bedongen. Het betreft hier een (stil) pandrecht op de onder punt 5.2 van dit verslag 

genoemde vrachtwagen. In leaseovereenkomst is bepaald dat er ten behoeve van de 

Rabobank Didam een tweede pandrecht wordt gevestigd op de vrachtwagen. 

 

Het is mij gebleken dat het pandrecht van De Lage Landen (en de Rabobank Didam) 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   :  

Uit de stukken die ik van De Lage Landen mocht ontvangen, is mij gebleken dat een  

garagebedrijf zich met betrekking tot de onder punt 5.2 genoemde vrachtwagen op een 

retentierecht had beroepen. Het garagebedrijf had de vrachtwagen onder zich in verband  

met reparatiewerkzaamheden, die in de periode 12 november t/m 18 december 2012 waren 

uitgevoerd. Nadat De Lage Landen de factuur van het garagebedrijf had voldaan, in totaal  

€ 5.131,96, is er tot afgifte van de vrachtwagen overgegaan. 
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6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De administratie van de gefailleerde vennootschap is inmiddels door mij bestudeerd. Dit 

heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen. Mijn vragen heb ik echter nog niet aan de 

bestuurder van de gefailleerde vennootschap kunnen voorleggen, aangezien ik, ondanks 

pogingen daartoe, nog geen contact met hem heb kunnen krijgen. In de komende 

verslagperiode zal ik trachten alsnog met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in 

contact te komen. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : ***  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

In de afgelopen verslagperiode heb ik nader onderzoek gedaan naar onbehoorlijk  

bestuur. Op dit moment zijn er bij mij onvoldoende feiten en/of omstandigheden bekend  

die erop wijzen dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het  

faillissement. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is het niet tijdig publiceren van de 

jaarrekeningen over 2009 en 2010 en het niet publiceren van de jaarrekening over 2011 (zie 

verslag 1) geen belangrijke oorzaak van het faillissement. Mijn onderzoek hieromtrent wordt 

echter wel bemoeilijkt door het feit dat ik nog geen contact heb kunnen krijgen met de 

bestuurder.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Uit de administratie is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap in de periode van  

5 november 2012 t/m 25 januari 2013 vanaf 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 € 40.412,42.  

 

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 opnamens zijn, voor zover bij mij bekend, gedaan door mevrouw Van 

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

 

Bij de hiervoor genoemde overboekingen van in totaal € 40.410,42, alsmede de opnamen 

van in totaal € 18.600,-- gaat het om binnen een jaar voor het uitspreken van het 

faillissement onverplicht verrichte rechtshandelingen om niet, waardoor de schuldeisers van 

de gefailleerde vennootschap zijn benadeeld. De gefailleerde vennootschap wist dat, althans 

wordt geacht dat te weten. 

Ook voor het geval er geen sprake mocht zijn geweest van rechtshandelingen om niet, zijn 

die rechtshandelingen ten nadele van de boedel onverplicht verricht en waren de 

gefailleerde vennootschap en mevrouw Van Stroe- Erdén daarvan op de hoogte, althans 

behoorden zij dat te zijn. 
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Gelet op het voorgaande is er sprake van 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 tot op heden nog niet aan dit verzoek 

heeft voldaan, zal ik verdere rechtsmaatregelen tegen haar treffen.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  :  

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 189.415,-- 

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  : 20 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 333.779,24 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- trachten in contact te komen met de bestuurder; 

- de verkoop van de kantoorinventaris afronden; 

- afspraken maken met Vesting Finance Fiditon over de voorwaarden, waaronder tot 

een verkoop van de Opel Corsa zal worden gekomen; 

- nader onderzoek doen naar de gang van zaken rondom de cessie van de 

debiteurenvorderingen; 

- inventariseren van de crediteuren; 

- nadere maatregelen treffen met betrekking tot het gestelde paulianeus handelen. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


