
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/18/208 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement:  18-9-2018 

Verslagnummer:    5 (vierde voortgangsverslag)    

Datum verslag:      13-5-2020   

Curator:   mr. S.A. van Ierssel 

R-C:    mr. P. Hoekstra 

 

Wijzigingen ten aanzien van het voorgaande verslag zijn vetgedrukt weergegeven. 

 

Naam onderneming  

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Alltrans LTV B.V., statutair gevestigd te Stramproy en 

kantoorhoudende te Druten aan de Nijverheidsweg 1 D, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

60469811.  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: Het exploiteren van 

een transport- en logistiekbedrijf alsmede het 

verhuren van materieel. 

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

 € n.n.b. € n.n.b. € n.n.b. 

 € n.n.b. € n.n.b. € n.n.b. 
 

Toelichting financiële gegevens - 

Personeel gemiddeld aantal 1 

Boedelsaldo € 0,- 

  

Verslagperiode 1-10-2019 t/m 30-4-2020 

Bestede uren in verslagperiode 1 uur en 55 minuten 

Totaal bestede uren  40 uur  

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Alltrans LTV 

B.V. is mevrouw Marian Corinne Zyderveld. 

 Lopende procedures Verslag 4: 

Van enige (al dan niet gerechtelijke) procedure is niet 

gebleken.   
 Verzekeringen Voor zover bekend waren er per datum faillissement geen 

lopende verzekeringen.  
 Huur Voor zover bekend waren er per datum faillissement geen 

lopende huurovereenkomsten. 

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

Ten gevolge van een foutief gevoerde administratie door de 

(voormalig) boekhouder is de betaalde voorbelasting niet 

(integraal) teruggekregen en zijn diverse foutieve 

aanslagen opgelegd. Voorts zijn in het buitenland (België) 
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betaalde accijnzen wel teruggevraagd, maar heeft restitutie 

tot op heden niet plaatsgevonden. 

 

Vanwege het onbetaald blijven van de opgelegde aanslagen 

heeft de belastingdienst in januari 2018 beslag gelegd op 

het rollend materieel van Alltrans LTV B.V. Openbare 

verkoop van dit materieel heeft medio maart 2018 

plaatsgevonden. Alltrans LTV B.V. had ten gevolge daarvan 

niet langer de beschikking over materieel dat was benodigd 

om haar activiteiten te verrichten. De bestuurder stelt zich 

op het standpunt dat het rollend materieel niet (meer) in 

eigendom toebehoorde aan Alltrans LTV B.V. en dat de 

openbare verkoop aldus niet had plaats kunnen vinden.  

 

Vanaf medio februari 2018 werden er aldus geen 

activiteiten meer verricht binnen Alltrans LTV B.V. De enig 

werknemer van Alltrans LTV B.V. zou vervolgens in januari 

2018 op staande voet zijn ontslagen.  

 

Bij vonnis in kort geding van 1 juni 2018 is Alltrans LTV 

B.V. vervolgens veroordeeld tot (onder andere) betaling 

van achterstallig loon aan deze werknemer. Bij gebrek aan 

actief is deze vordering evenwel onbetaald gebleven. 

 

Het is vervolgens voornoemde werknemer geweest die het 

faillissement van Alltrans LTV B.V. heeft aangevraagd. Op 

diens verzoek is het faillissement ook uitgesproken.  

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
1 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
1 

2.3 Datum ontslagaanzegging 26-9-2018 

 

 
 Werkzaamheden chauffeur 

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing  

 Werkzaamheden - 
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Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Er zou in beperkte omvang en sterk verouderd 

werkplaatsmaterieel voorhanden zijn 

  
 Bodemvoorrecht fiscus -  
 Werkzaamheden - 

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Niet van toepassing 

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Niet van toepassing 

 werkzaamheden - 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Nog niet bekend 

 

Verslag 2 en 3: 

Er zou mogelijk een restitutie van betaalde accijnzen in het 

buitenland moeten plaatsvinden. Daaromtrent wordt 

overleg gevoerd met de betrokken instanties.  

 

Verslag 4: 

De betrokken instanties hebben nadere informatie verzocht 

teneinde tot een besluit omtrent restitutie te komen. Die 

nadere informatie is door de bestuurder verstrekt. Thans is 

de boedel in afwachting van een definitief standpunt.  

 

Verslag 5: 

Er is nog geen uitsluitsel verkregen over de 

teruggave van de accijnzen. De actuele status wordt 

geregeld opgevolgd.  
 Werkzaamheden Verslag 2, 3, 4 en 5: 

Overleg met betrokken instanties omtrent teruggave 

accijnzen.  
 

5 Bank / zekerheden    
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 Vorderingen van de 

bank(en) 
Niet van toepassing  

 Leasecontracten Niet van toepassing 

 

 Beschrijving zekerheden Geen zekerheden 

 

 Separistenpositie -  
 Eigendomsvoorbehoud  

 

 

 

 Retentierechten - 

 Reclamerechten - 

 Boedelbijdragen - 

 Werkzaamheden Versturen bankbrieven 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden  Niet van toepassing 

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving   Niet van toepassing 

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Nog nader te onderzoeken 

 

 Depot jaarrekeningen 2014: niet gedeponeerd 

2015: te laat gedeponeerd 

2016: tijdig gedeponeerd 

2017: de deponeringstermijn was nog niet verstreken per 

datum faillissement. 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het geplaatst kapitaal bedraagt slechts € 1,- en de 

stortingsverplichting is in dat licht niet relevant. 

 Onbehoorlijk bestuur Nog nader te onderzoeken 

 Paulianeus handelen Nog nader te onderzoeken 

 Werkzaamheden Quick scan aangereikte administratie 

 

Verslag 2, 3 en 4: 



 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/18/208 F 

Inmiddels is op verzoek van de curator nadere administratie 

aangereikt. Deze administratie dient nog in nader detail te 

worden onderzocht.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen p.m. 

UWV : € 7.028,58 
 Pref. Vord. van de fiscus € 74.565,- 

 Pref. Vord. van het UWV € 8.858,84 

 Andere pref. Crediteuren - 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
4  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 3.361,11 

  
 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Opheffing wegens gebrek aan baten  

 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken aangemelde vorderingen.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) - 

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Verslag 5: 

Onbekend. Zulks is in sterke mate afhankelijk van de 

ontwikkelingen ter zake de teruggave van de 

buitenlandse accijnzen.  

 Plan van aanpak Verslag 5: 

- Rechtmatigheidsonderzoek afronden 

- afwikkelen mogelijke restitutie accijnzen 

- Faillissement gereed maken voor afwikkeling 

 Indiening volgend verslag 13 November 2020  

 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4 en 5: 

Correspondentie met de rechter-commissaris; 

verslaglegging. 

 

 

 

 

 


