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Gegevens onderneming: EMG Logistics B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/13/516 

FAILLISSEMENTSEINDVERSLAG   Nummer:   4     Datum:   28 november 2014 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

EMG Logistics B.V., statutair gevestigd te Gemeente 

Bernheze en kantoorhoudende te (5388 PT) Nistelrode aan 

de Berghemseweg no. 17, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 1721756, hierna te noemen: 

“EMG”. 

  

Faillissementsnummer F 01/13/516 

Datum uitspraak 28 mei 2013 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mr. S.J.O. de Vries 

  

Activiteiten onderneming EMG exploiteerde een transportbedrijf voor 

goederenvervoer per vrachtwagen.   

Omzetgegevens 2011: € 1.474.166 

2010: € 1.769.805 

Personeel gemiddeld aantal 6 werknemers. 

  

Boedelrekening NL17RABO0116521872 (Rabobank) 

Gerealiseerd actief € 2.870.42 

Actief per verslagdatum € 2.828,42 

  

Verslagperiode 1 mei 2014 – 28 november 2014 

Bestede uren in verslagperiode 6,82 uur 

Bestede uren Totaal 41,56 uur 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie EMG is bij notariële akte d.d. 9 februari 2008 opgericht. 

Hoewel een aandeelhoudersregister vooralsnog niet 

beschikbaar is zou dat volgens de bestuurder (de heer W.A. 

van Heumen) zijn gebeurd door een 4-tal personen, te 

weten: W.A. van Heumen (vader), M.M. van Heumen 

(zoon), G.H.A. Pluk en E.P.H.P. Bloemers. Deze personen 

werden volgens de handelsregisterhistorie op dat moment 

bestuurder. Sinds 25 april 2008 zijn W.A. van Heumen 

(alleen/zelfstandig bevoegd) en M.M. van Heumen 

(gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders) bestuurders 

van EMG. 

1.2 Winst en verlies 2011: € - 213.713 (verlies) 
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2010: € -   29.351 (verlies) 

1.3  Balanstotaal 2011: € 583.503 

2010: € 924.103 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 

1.5  Verzekeringen EMG had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. 

Ten gevolge van wanbetaling waren deze reeds bij het 

uitspreken van het faillissement geroyeerd.  

1.6 Huur EMG huurde een bedrijfspand aan de Berghemseweg no. 17 

te Nistelrode. Bij het uitspreken van het faillissement was 

dit bedrijfspand niet meer bij EMG in gebruik. Volgens W.A. 

van Heumen heeft de verhuurder het bedrijfspand medio 

januari 2013 terug in beheer genomen. Sinds mei/juni 2012 

zou de huur niet meer betaald zijn.  Volgens de verhuurder 

was de huurovereenkomst reeds beëindigd per 1 juli 2012. 

Nadien heeft EMG het gebruik met toestemming van de 

verhuurder voortgezet tot 1 april 2013. De verhuurder heeft 

een vordering ad. € 20.601,26 ingediend. 

1.7  Oorzaak faillissement De bestuurder (W.A. van Heumen) heeft in feite een 

tweetal oorzaken aangedragen die volgens hem debet zijn 

aan het faillissement. Ten eerste is van belang dat EMG in 

een periode gestart zou zijn dat de transportsector redelijk 

goed was. Bij de start werd Pluk planner en door zijn 

netwerk verkreeg EMG een behoorlijk klantenbestand. M.M. 

van Heumen en Bloemers werkte als chauffeur, terwijl W.A. 

van Heumen (naar eigen zeggen) diverse werkzaamheden 

deed. Na ca. ½ jaar kreeg Pluk persoonlijke problemen, 

waardoor hij uiteindelijk bij EMG vetrok. Dat had volgens de 

bestuurder negatieve consequenties voor het 

klantenbestand en het aantal opdrachten daalde. 

Ten tweede stonden volgens de bestuurder de marges in 

het transport onder grote druk ten gevolge van de inhuur 

van goedkope(re) buitenlandse chauffeurs/transporteurs. 

Medio januari 2013 zijn de activiteiten van EMG gestaakt en 

zijn de vrachtwagens en opleggers verkocht. Het 

pensioenfonds heeft het faillissement aangevraagd.    

 Werkzaamheden De curator heeft het bedrijfspand bezocht en een 

bespreking gehad met de bestuurder. Voorts heeft overleg 

plaatsgevonden met de boekhouder en de financiers (De 

Lage Landen Financial Services B.V. en Rabobank 

Bommelerwaard) en is onderzoek gedaan in de openbare 

bronnen. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
6 werknemers 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
6 werknemers 

2.3 Datum ontslagaanzegging De arbeidsovereenkomsten met het personeel van EMG 

werden op 11 juni 2013 met machtiging van de Rechter-
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Commissaris opgezegd.  

 Werkzaamheden Het personeel werd per brief geïnformeerd over het 

faillissement en de gevolgen daarvan. Het UWV heeft de 

personeelsleden individueel benaderd. De curator heeft 

enkele personeelsleden desgevraagd nog van informatie 

voorzien.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Niet van toepassing. Uit het kentekenregister van de RDW 

blijkt dat op 21 januari 2013 een 5-tal opleggers en op 25 

januari 2013 een 5-tal vrachtwagen zijn overgeschreven. 

Volgens de bestuurder zijn deze verkocht aan een 

handelaar. De koopsom van ca. € 200.000 zou zijn 

aangewend om financiering af te lossen. De 

bedrijfsinventaris zou volgens de bestuurder door de 

verhuurder zijn afgevoerd.  

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

3.7 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Er zijn geen bodemzaken aangetroffen.  

  Werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen 

te verstrekken. Er stonden geen voertuigen op naam van 

EMG geregistreerd.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Voorraad: 

Niet van toepassing.  

 

Onderhanden werk: 

Niet van toepassing. Volgens de bestuurder waren ten tijde 

van het faillissement alle verrichte werkzaamheden 

uitgefactureerd.    

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden -  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving (Nog) niet van toepassing.  

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden Het SIDN is verzocht een lijst van geregistreerde 

domeinnamen te verstrekken. Er zijn geen domeinnamen 
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op EMG geregistreerd.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens de aangereikte debiteurenlijst: € 8.464,05 

4.2 Opbrengst tot heden € 574,75 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De debiteuren zijn gesommeerd tot betaling over te gaan. 

Alvorens de debiteuren aan te schrijven heeft de curator 

overeenkomstig het arrest Hamm q.q./ABN AMRO een 

termijn van 14 dagen in acht genomen. Verschillende 

(vermeende) debiteuren hebben betalingsbewijzen 

overgelegd. De aangereikte debiteurenlijst was niet 

adequaat bijgewerkt.   

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Kennelijk had EMG een 3-tal financiers:  

 

1. door De Lage Landen Financial Services B.V. waren 

enkele vrachtwagens en opleggers in financial lease 

verstrekt.  De Lage Landen Financial Services B.V. heeft 

verklaard volledig te zijn ingelost.  

2. Rabobank Bommelerwaard U.A. had een rekening-

courant financiering versterkt ad. € 250.000 en een 

werkkapitaal financiering ad. € 75.000. De rekening is 

kennelijk volledig ingelost en op datum faillissement was 

een beperkt creditsaldo aanwezig. 

3. W.A. van Heumen heeft door tussenkomst van 

Makelaarskantoor van Heumen B.V. leningen verstrekt 

(volgens de jaarrekening 2011 voor € 386.650 aan 

achtergestelde leningen en € 80.638 in rekening-

courant).  

5.2 Leasecontracten Door De Lage Landen Financial Services B.V. waren 

vrachtwagens en opleggers in financial lease verstrekt.  

5.3 Beschrijving zekerheden De Lage Landen Financial Services B.V. en Rabobank 

Bommelerwaard U.A. hadden kennelijk een pandrecht. Door 

W.A. van Heumen, M.M. van Heumen en Bloemers waren 

borgtochten verstrekt aan Rabobank Bommelerwaard U.A.  

5.4 Separistenpositie De Lage Landen Financial Services B.V. en Rabobank 

Bommelerwaard U.A. zijn reeds ingelost.  

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud, maar de curator heeft geen 

goederen aangetroffen.  

5.7 Reclamerechten Zie onder 5.7. 

5.8 Retentierechten (Nog) niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.  
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6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing.  

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Tot op heden zijn door tussenkomst van de boekhouder 

enkele administratieve stukken aangereikt. EMG beschikt 

alleen over de digitale verwerkte administratie, de 

onderliggende stukken zijn volgens de bestuurder 

door de verhuurder vernietigd bij de ontruiming. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2010 is te laat gedeponeerd, de 

overige jaarrekeningen (voor zover relevant) zijn tijdig 

gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn dan is 

de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (HR 

17 oktober 2003, NJ 2004/282). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Gelet op de schending van de publicatieplicht staat 

het onbehoorlijk bestuur vast. De curator is met de 

Belastingdienst, de grootste schuldeiser in deze, in 

overleg getreden over eventuele vervolgstappen. Op 

grond hiervan heeft de Belastingdienst een eigen 

onderzoek ingesteld. Met de curator is de 

Belastingdienst van mening dat de onderneming te 

lang is voortgezet, maar dat geen sprake is van 

bestuurshandelingen die in materiële zin evident als 

onbehoorlijk bestuur kunnen worden gekwalificeerd. 

Daarbij is relevant dat de heer W.A. van Heumen ca. 

voor € 400.000,- uit eigen middelen aan EMG heeft 

verstrekt en deze thans nog te vorderen heeft. 

Verdere actie wordt niet opportuun geacht.  

7.6 Paulianeus handelen Nog niet van gebleken. 

 Werkzaamheden De beschikbare administratie is aan een quick scan 

onderworpen. De curator heeft de grootboekkaarten en 

kolommenbalansen over 2011 en 2012 bestudeerd. De 

curator heeft de bestuurder om aanvullende informatie 

verzocht. De administratie is nader onderzocht. Op basis 
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hiervan heeft overleg plaatsgevonden met de 

Belastingdienst. Thans wordt door de Belastingdienst nader 

onderzoek verricht. De uitkomsten van dat onderzoek 

worden afgewacht. De uitkomsten zijn met de 

Belastingdienst besproken.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 208.674,- + p.m. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.  

8.4 Andere pref. Crediteuren €1.450,85 (aanvraagkosten faillissement).  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie aangemeld: 27 stuks. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 106.209,23. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Het faillissement dient te worden opgeheven bij 

gebrek aan baten.  

 Werkzaamheden De bekende crediteuren hebben gelijk na het uitspreken 

van het faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn 

uitgenodigd om eventuele rechten en/of vorderingen aan te 

geven. De overige crediteuren worden aan de hand van de 

postblokkade geïnformeerd.  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het faillissement is thans gereed voor afwikkeling.  

10.2  Plan van aanpak Afwikkeling faillissement.   

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 28 november 2014,    

 

 

mr. B.A.P. Sijben, 

curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 
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– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 

 


