OPENBAAR VERSLAG (XII)

Datum: 6 juni 2011

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Rechtbank

:
:
:
:
:
:

Nieuwland Transport B.V.
F 08/55
13 mei 2008
mr. J. Stoker
mr. J. Smit
Leeuwarden

Activiteiten onderneming

:

(inter)nationale bevrachting en aanverwante logistieke
werkzaamheden, internationaal transport

Omzetgegevens

:

De administratie van de vennootschap is niet digitaal
beschikbaar; de omzet over 2007 was ten tijde van het
faillissement (nog) niet bekend.

Personeel gem. aantal

:

Ten tijde van uitspraak van het faillissement was er geen
personeel (meer) in dienst bij de vennootschap. Alle lopende dienstverbanden van de toenmalige 8 werknemers,
welke merendeels vrijwillig zijn vertrokken, zijn volgens
de bestuurder in september 2007 afgewikkeld.

Saldo einde verslagperiode

:

€ 49.483,91

Verslagperiode

:

14 februari t/m 13 mei 2011

Bestede uren in verslagperiode :
Bestede uren totaal
:

1,6 uur
70,5 uur

Inleidende opmerkingen:
1. Wijzigingen ten opzichte van het vorige faillissementsverslag zijn cursief weergegeven.
2. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid
en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak
worden gedaan.
3. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in
deze verslagen kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch
als afstand van enig recht.
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1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie

:

1.2

Winst en verlies

:

1.3
1.4
1.5

Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen

:
:
:

1.6

Huur

:

1.7

Oorzaak faillissement

:

1.8

Werkzaamheden

:

Sedert 9 november 2006 is de bestuurder en enig aandeelhouder de heer A.H.F. Nieuwland. De heer Nieuwland begon in 1996 met transportwerkzaamheden, welke
hij toentertijd verrichtte vanuit zijn eenmanszaak. In december 2006 besloot hij in verband met de risico’s (er
reden inmiddels gemiddeld 8 vrachtwagens) een BV op
te richten. Één vrachtwagen bleef achter in de eenmanszaak, de rest werd ondergebracht in de BV. Vanwege tegenvallende resultaten werd de door de vennootschap
gedreven onderneming in september 2007 beëindigd.
De administratie van de vennootschap is niet digitaal
bijgehouden (alleen op papier). Gegevens over winst en
verlies zijn niet beschikbaar.
Onbekend (zie 1.2 hiervoor).
Geen.
De verzekeringen zijn voor faillissement al beëindigd,
vergunningen zijn overgezet naar de eenmanszaak. Er
zijn geen verzekeringsuitkeringen en/of premierestituties
te verwachten.
De werkzaamheden werden verricht vanuit een gehuurd
bedrijfspand op industrieterrein De Hemrik te Leeuwarden. Het betreffende pand werd echter vanuit de eenmanszaak gehuurd.
Kort nadat de onderneming in de BV werd ondergebracht, kreeg de vennootschap volgens de bestuurder te
maken met een aantal schadegevallen. Dit had de nodige
financiële gevolgen voor de onderneming. Bovendien
daalden de marges in de transportsector. Op 14 september 2007 heeft de fiscus derdenbeslag gelegd onder twee
grote debiteuren van Nieuwland Transport B.V. Kort
daarna heeft de bestuurder de activiteiten beëindigd. De
curator onderzoekt nog of er ook andere omstandigheden
als mogelijke oorzaak van het faillissement zijn aan te
wijzen.
0,0 uur
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2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van faill. :

2.2
2.3
2.4

Aantal in jaar voor faill. :
Datum ontslagaanzegging :
Werkzaamheden
:

Ten tijde van het staken van de onderneming in september 2007 waren nog 7 werknemers in dienst bij Nieuwland Transport B.V. De betreffende werknemers zijn grotendeels vrijwillig vertrokken; zij hebben geen vorderingen meer op de BV. Uit de loonadministratie blijkt ook
dat de betreffende werknemers eind september 2007 allemaal uit dienst waren.
ongeveer 7.
n.v.t.
0,0 uur

3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
3.2 Verkoopopbrengst
3.3 Hoogte hypotheek
3.4 Boedelbijdrage
3.5 Werkzaamheden

:
:
:
:
:

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0,0 uur

Bedrijfsmiddelen
3.6 Beschrijving

:

3.7
3.8
3.9
3.10

:
:
:
:

Drie trucks werden ten behoeve van de vennootschap in
privé geleast van een leasemaatschappij te Oldenzaal. De
nota’s werden wel door de B.V. betaald. Deze trucks
worden sinds het staken van de activiteiten weer door de
eenmanszaak gebruikt. De overige vier trucks werden
gehuurd bij Van ’t Blik in Akkrum. Deze zijn kort na 14
september 2007 bij de verhuurder ingeleverd. De gebruikte opleggers waren eigendom van de opdrachtgevers van de vennootschap.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0,0 uur

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden

Voorraden / onderhanden werk
3.11 Beschrijving
:
3.12 Verkoopopbrengst
:
3.13 Boedelbijdrage
:

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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3.14 Werkzaamheden

:

0,0 uur

Andere activa
3.15 Beschrijving

:

3.16 Verkoopopbrengst
3.17 Werkzaamheden

:
:

Van onderdelen e.d. was geen sprake nu al het onderhoud aan het wagenpark werd uitbesteed. Ook overigens
zijn geen activa aangetroffen.
n.v.t.
0,0 uur

4.
4.1

:

Debiteuren
Omvang debiteuren

Op 14 september 2007 heeft de fiscus derdenbeslag gelegd onder J.H. Oenema Transport B.V. en Peter Appel
Transport Transport, twee grote debiteuren van Nieuwland Transport. Dit beslag werd gelegd voor vorderingen
uit hoofde van de Inkomstenbelasting 2007. Volgens de
bestuurder waren dit ook de enige twee debiteuren die
ten tijde van het faillissement nog niet zouden hebben
betaald. De curator heeft beide transportondernemingen
verzocht om over te gaan tot betaling van de openstaande
facturen. Inmiddels is gebleken dat Peter Appel Transport voor faillissement al aan de fiscus had betaald; het
wachten is nog op een reactie van de andere debiteur.
De situatie met betrekking tot het door de fiscus gelegde
derdenbeslag is nog altijd niet geheel duidelijk; de curator hoopt deze kwestie de komende verslagperiode te
kunnen afwikkelen (verslag II).
De exacte omvang van de debiteurenportefeuille is nog
steeds niet duidelijk; hieraan wordt nog gewerkt.
Aan de fiscus is verzocht informatie te verstrekken over
de afwikkeling van de gelegde derdenbeslagen. Zodra
deze informatie is verkregen kan de debiteurenincasso
worden afgerond (verslag IV).
De fiscus heeft inmiddels bevestigd dat Peter Appel
Transport de openstaande bedragen aan haar heeft afgedragen. Voor wat betreft de andere debiteur geldt dat
niet; uit recent ontvangen informatie is gebleken dat deze
niets aan de fiscus heeft afgedragen. De vordering op deze debiteur staat derhalve nog volledig open. Bij de bestuurder van de failliet is nadere informatie opgevraagd
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4.2 Opbrengst

:

en daaruit is gebleken dat er geen belemmeringen zouden moeten zijn ten aanzien van deze incasso. De incasso zal een dezer dagen worden hervat en voortgezet (verslag V).
In de afgelopen verslagperiode is de incasso tegen de
andere debiteur voortgezet. Deze derde was in hoofdsom
een bedrag van € 48.133,18 verschuldigd. Na herhaalde
sommatie is genoemde hoofdsom betaald. Betaling van
de verschuldigde wettelijke rente heeft echter nog niet
plaatsgevonden. De curator zal nog trachten deze wettelijke rente alsnog te incasseren (verslag VI).
De incasso van de wettelijke rente heeft nog niet plaatsgevonden; een en ander zal zeer binnenkort in gang worden gezet (verslag VII).
In de afgelopen verslagperiode is diverse malen gecorrespondeerd terzake de verschuldigde rente. Aanspraak
is gemaakt op betaling van ruim € 10.000,--. De debiteur
weigerde in eerste instantie iedere betaling met de stelling dat zij de onderliggende stukken bij de facturen eerst
later zou hebben ontvangen ten gevolge waarvan zij
schade zou hebben ondervonden (pas na ontvangst van
die onderliggende stukken zou zij de betreffende vrachten aan haar opdrachtgevers hebben kunnen factureren).
De curator heeft inmiddels om bewijsstukken verzocht
maar die nog niet gekregen. Wel is inmiddels door de
debiteur voorgesteld om een deel van de verschuldigde
rente te betalen. De curator heeft inmiddels opnieuw om
toezending van bewijsstukken verzocht, bij gebreke
waarvan – zonodig in rechte – aanspraak zal worden gemaakt op betaling van het volledige bedrag (verslag VIII).
In de afgelopen verslagperiode is de incasso van de
openstaande rente voortgezet. Dit heeft er uiteindelijk
toe geleid dat de debiteur alsnog het openstaande bedrag
van € 10.495,65 heeft betaald. Daarmee zijn alle openstaande debiteuren volledig geïncasseerd (verslag IX).
Nog onbekend.
Tot op heden is een bedrag van € 48.414,83 geïncasseerd
(verslag VIII).
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4.3

Boedelbijdrage

:

4.4

Werkzaamheden

:

5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en)

:

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten
Werkzaamheden

:
:
:
:
:
:
:
:

In totaal is nu een bedrag van € 58.628,83 geïncasseerd
(verslag IX).
De opbrengst van de debiteurenincasso komt volledig ten
goede aan de boedel.
0,0 uur

Er werd een zakelijke rekening aangehouden bij de Postbank. Deze rekening vertoonde per 31 december 2007
een creditsaldo van € 9,67. Van leningen was geen sprake.
Voor de leasetrucks; zie punt 3.5
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0,3 uur

6.
Doorstart / Voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden :
6.2 Financiële verslaglegging :
6.3 Werkzaamheden
:

n.v.t.
n.v.t.
0,0 uur

Doorstart
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden

:
:
:
:
:

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0,0 uur

7.
7.1

:

Aangezien de onderneming slechts een aantal maanden
van het boekjaar 2007 heeft bestaan, is de administratie
niet erg omvangrijk. Ook was nog geen jaarrekening
over 2007 opgemaakt. De curator zal de administratie op
korte termijn doornemen.

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
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7.2
7.3
7.4

Depot jaarrekeningen
:
Goedk. verkl. accountant :
Stortingsverpl. aandelen :

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de administratie doorgenomen. Vervolgens zijn aan de bestuurder diverse vragen gesteld over een aantal onduidelijkheden. De curator wacht diens inhoudelijke reactie even af,
met name om te achterhalen of mogelijkerwijs nog sprake is van vorderingen op derden (verslag IX).
Er is inmiddels overleg met de bestuurder gevoerd; deze
heeft nadere uitleg gegeven over de diverse posten. De
curator gaat diens reactie na in de administratie. Duidelijk is in ieder geval wel dat een deel van de besproken
posten betrekking heeft op overboekingen vanuit de vennootschap naar de eenmanszaak van de heer Nieuwland.
Aangezien deze in september 2009 ook is gefailleerd, zal
een eventuele incasso ten aanzien van eventuele hieruit
voortvloeiende vorderingen op de eenmanszaak geen zin
hebben. Verder onderzoek naar die posten zal dan ook
achterwege blijven. De overige posten worden nog wel
nader onderzocht (verslag X).
Het onderzoek naar de laatste punten zal de komende
weken worden afgerond; met name moet nog worden
gekeken naar de vraag of nog sprake is van vorderingen
op derden (verslag XI).
Het onderzoek naar de laatste punten is nog niet afgewikkeld; de curator tracht dit zo spoedig mogelijk af te
ronden (verslag XII).
Zie punt 7.1
n.v.t.
In januari 2007 kocht de bestuurder/aandeelhouder de
vennootschap van de vorige eigenaar (de vennootschap
heette toen nog Mouw Beheer B.V.). De koopprijs voor
de aandelen bedroeg € 3.000,=. De naam is vervolgens
gewijzigd in Nieuwland Transport B.V. In februari 2007
heeft er een aanvullende storting op de aandelen plaatsgevonden in verband met eisen voor de transportvergunning (NIWO). De storting vond onder meer plaats door
de inbreng van vorderingen op debiteuren. De curator zal
de precieze gang van zaken nog nader onderzoeken.
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7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

7.6

Paulianeus handelen

:

7.7

Werkzaamheden

:

De gebruikelijke onderzoeken zullen worden verricht; de
curator zal te zijner tijd de conclusies daarvan presenteren.
Inmiddels verkeert ook de bestuurder van de vennootschap, de heer A.H.F. Nieuwland, in staat van faillissement. Eventuele maatregelen in het kader van onbehoorlijk bestuur zijn reeds om die reden niet zinvol. De curator zal zijn onderzoek dan ook staken.
De curator zal onderzoeken of en in hoeverre sprake is
van paulianeuze transacties.
0,0 uur

8.
Crediteuren
Ten aanzien van de ingediende vorderingen hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Om
die reden worden geen nieuwe crediteurenlijsten bijgevoegd.
8.1 Boedelvorderingen
: -8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 292.808,39
8.3 Pref. vord. van het UWV : -8.4 Andere pref. crediteuren : -8.5 Aantal conc. crediteuren : 15
8.6 Bedrag conc. crediteuren : € 310.620,75
8.7 Verwachte wijze van afw. : De verwachting van de curator is dat dit faillissement
overeenkomstig art. 137a Fw. moet worden afgewikkeld
(verslag VIII).
8.8 Werkzaamheden
: 0,4 uur
9.
9.1
9.2
9.3
9.4

Procedures
Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

:
:
:
:

10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faill. :
10.2 Plan van aanpak
:
10.3 Indiening volgend verslag :
10.4 Werkzaamheden
:

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0,0 uur

Zo mogelijk de komende verslagperiode.
Afronden vraagpunten administratie, voorbereiden vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a Fw.
september 2011
0,6 uur
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Leeuwarden, 26 augustus 2011

J. Stoker, curator
Namens deze: mr. R. Bremer

