
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 22 november 2013 

 

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 : € 142,75 

Activiteiten onderneming: : Nationale en internationale transporten, import en 

export, op- en overslag. 

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

Personeel gemiddeld aantal :  1 (blijkens handelsregister KvK) 

 

Verslagperiode :  10 augustus 2013 t/m 22 november 2013 

Bestede uren in verslagperiode 3 :  19,1 uren 

Bestede uren totaal :  83,7 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 *** 
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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. 

  

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. Ter aanvulling op hetgeen ik in de vorige verslagen omtrent de 

bedrijfsmiddelen heb gemeld, merk ik het navolgende op.   

 

Kantoorinventaris 

In het tweede verslag heb ik gemeld dat ik, na daartoe verkregen toestemming van de 

rechter-commissaris, de kantoorinventaris voor € 750,--, excl. BTW aan een derde heb 

verkocht. Deze derde heeft de verschuldigde koopprijs inmiddels betaald. Tevens heeft hij 

de kantoorinventaris opgehaald uit het bedrijfspand te Loosdrecht. 

 

Garagebox te Bilthoven 

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

zaken heb aangetroffen die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren, 

welke zaken, zoals ik in het tweede verslag heb gemeld, ter veiling zijn aangeboden door 

BVA Auctions B.V. In de afgelopen verslagperiode heeft BVA Auctions B.V. mij bericht dat de 

verkoopopbrengst van de ter veiling aangeboden zaken € 502,51 excl. BTW bedraagt.  

 

Personenauto 

Zoals ik in het tweede verslag reeds heb gemeld, heeft de Belastingdienst een op naam van 

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

een Opel Corsa. Voorts heb ik gemeld dat ik met Vesting Finance Fiditon (zij behartigen de 

belangen van de ING, welke bank een pandrecht heeft op de Opel Corsa) vooralsnog geen 

overeenstemming kon bereiken over de voorwaarden waaronder tot een verkoop van de 

Opel Corsa zal worden gekomen. 

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik nader overleg gehad met Vesting Finance Fiditon. Dit 

overleg heeft ertoe geleid dat de ING haar pandrecht op de Opel Corsa heeft laten vallen, 

zodat de verkoopopbrengst van deze personenauto volledig aan de faillissementsboedel zal 

toekomen. 
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Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heb ik BVA Auctions B.V. 

ingeschakeld. Dit veilingbedrijf zal de Opel Corsa ter veiling gaan aanbieden. Het is mijn 

verwachting dat deze veiling in de komende verslagperiode zal plaatsvinden. 

 

3.6 Verkoopopbrengst   : *** 

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   :  

Op 6 november 2012 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Overall Projects B.V. (thans Pestro Auto’s 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 € 205.463,78 bedroeg. 

 

Het aangaan van bovengenoemde overeenkomst betreft een binnen een jaar voor het 

uitspreken van het faillissement onverplicht verrichte rechtshandeling om niet, waardoor de 

schuldeisers van de gefailleerde vennootschap zijn benadeeld. De heer Nassy wist dat, 

althans behoorde dat te weten. 

 

Ook voor het geval er geen sprake mocht zijn geweest van een rechtshandeling om niet, is 

het aangaan van de overeenkomst ten nadele van de boedel onverplicht verricht en waren, 

althans behoorden, de heer Nassy en Overall Projects B.V. daarvan op de hoogte te zijn. 

 

Gelet op hetgeen hiervoor is gesteld is er dan ook sprake van paulianeus handelen. Op grond 

van artikel 42 jo. art. 43 Faillissementswet heb ik inmiddels dan ook gebruik gemaakt van 

mijn bevoegdheid als curator om de hier bedoelde rechtshandeling, het aangaan van de 

overeenkomst, te vernietigen. Dit heeft tot gevolg dat de gefailleerde vennootschap de 

aanspraak behoudt op de openstaande debiteurenvorderingen per 1 november 2012. 

 

Voor zover ik in de administratie heb kunnen nagaan, hebben alle debiteuren die op  

1 november 2012 nog een bedrag verschuldigd waren aan de gefailleerde vennootschap de 

openstaande factuur/facturen voldaan in de periode november 2012 t/m februari 2013. 

Deze betalingen hebben plaatsgevonden op de bankrekening van de gefailleerde  
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vennootschap. Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er, voor zover ik 

in de administratie heb kunnen nagaan, geen openstaande debiteurenvorderingen meer. 

 

Uit de administratie is mij voorts gebleken dat de gefailleerde vennootschap na 1 november 

2012 geen facturen meer heeft verstuurd. In de komende verslagperiode zal ik nader 

onderzoeken of dit inderdaad juist is. 

 

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 nog 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  :  

In het tweede verslag heb ik reeds gemeld dat de administratie van de gefailleerde 

vennootschap inmiddels door mij is 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 afgelopen verslagperiode stond wel een afspraak 

gepland met de bestuurder, maar deze afspraak heeft hij afgezegd. Ondanks diverse 

verzoeken nadien, is de bestuurder van de gefailleerde vennootschap nog steeds niet 

verschenen voor een bespreking op mijn kantoor. 

 

Gelet op het voorgaande zal ik de rechter-commissaris verzoeken om een 

faillissementsverhoor te gelasten. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : ***  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

In het tweede verslag heb ik mijn bevindingen gemeld met betrekking tot onbehoorlijk  

bestuur. In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar onbehoorlijk niet  

kunnen voortzetten, zulks vanwege de omstandigheid dat de bestuurder niet op mijn  
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kantoor verschijnt voor een bespreking.   

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

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 

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,-- 

 

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. De 

inleidende dagvaarding is op 5 september 2013 aan mevrouw Van Stroe- Erdén betekend. 

De procedure is verwezen naar de rol van 27 november 2013, zulks voor het nemen van een 

conclusie van antwoord door (de advocaat van) mevrouw Van Stroe- Erdén. 

 

In afwachting van een beslissing in bovengenoemde bodemprocedure heb ik, eveneens na 

daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, conservatoir beslag laten 

leggen op een aantal bezittingen van mevrouw Van Stroe- Erdén.  De deurwaarder heeft mij 

nog niet bericht of het conservatoir beslag doel heeft getroffen. Ik zal hem verzoeken mij 

hieromtrent opheldering te verschaffen.  

 

In de afgelopen verslagperiode is mij voorts gebleken dat de gefailleerde vennootschap in de 

periode van 19 november 2012 tot en met 4 januari 2013 vanaf haar bankrekeningen diverse 

bedragen heeft overgemaakt naar de op naam van Overall Projects B.V. (thans: Pestro 

Auto’s B.V.) gestelde bankrekening. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 57.500,--.  

 

Bij de hiervoor genoemde overboekingen van in totaal € 57.500,-- 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 behoorde dat te weten. 

 

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

de hiervoor genoemde overboekingen ten nadele van de boedel onverplicht verricht en 

waren de gefailleerde vennootschap en Overall Projects B.V. 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 Presto Auto’s B.V. gerichte brief van 21 november 

2013 heb vernietigd en de door de gefailleerde vennootschap betaalde bedragen van in 

totaal € 57.500,-- heb teruggevorderd. Indien Pestro Auto’s B.V. laatstgenoemd niet uiterlijk 

op 28 november 2013 aan de faillissementsboedel heeft terugbetaald, zal ik nadere 

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 rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten; 

- toezien op de verkoop van de Opel Corsa door BVA Auctions B.V.; 

- nader onderzoek doen naar de vraag of de gefailleerde vennootschap na 1 november 

2012 nog facturen heeft verstuurd; 

- het verdere verloop van de procedure tegen mevrouw Van Stroe – Erdén afwachten; 

- bij de deurwaarder navragen of het conservatoir beslag doel heeft getroffen; 

- de eventuele reactie van Pestro Auto’s B.V. afwachten op mijn verzoek om een 

bedrag van € 57.500,-- te betalen aan de faillissementsboedel en, indien zij dit 

weigert, mij beraden over de verdere rechtsmaatregelen; 

- inventariseren van de crediteuren; 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


