
Gegevens onderneming: SANDERS TRANSPORT B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Asten aan 
het adres (5721 RD) Helmkruid no. 18, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
17096039. 
Faillissementsnummer: 12/1099 F 

1 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2      Datum:   16 juli 2013 
    Vervolgverslag    
  
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. 
 
Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande verslag worden hierna vetgedrukt weergegeven. 
 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

SANDERS TRANSPORT B.V., statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te Asten aan het adres (5721 RD) 
Helmkruid no. 18, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 17096039. 

  
Faillissementsnummer F.01/12/1099 (voorheen F.12/1099) 
Datum uitspraak 20 november 2012 
  
Curator mr. J.P.M. Dexters 
Rechter-commissaris mr. M.G.A. Poelman 
  
Activiteiten onderneming Het betreft een onderneming die zich richt op 

bemiddelingsopdrachten ter zake transporten die zien op het 
geconditioneerde vervoer. Dat wil zeggen, gekoelde vracht. 
De onderneming krijgt een opdracht en zet daar een 
(koel)vervoerder bij in.  

Omzetgegevens Naar schatting van de bestuurder: 
2010: € 120.000,00; 
2011: € 100.000,00; 
2012: € 70.000,00 tot aan datum faillissement. 

Personeel gemiddeld aantal 2 
  
Boedelrekening NL27 RABO 0177 8725 43 
Gerealiseerd actief nihil 
Actief per verslagdatum nihil 
  
Verslagperiode 16 december 2012 – 30 juni 2013 
Bestede uren in verslagperiode 5 uren 15 minuten 
Bestede uren Totaal 29 uren 50 minuten 

 
 
1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie De vennootschap werd opgericht op 18 december 1996. 

Bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de heer J.A. 
Sanders.  
 
De vennootschap betreft een oude holding maatschappij, 
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waaronder twee dochtermaatschappijen hangen, te weten 
Sanders Internationale Transporten B.V., die in het verleden 
failliet werd verklaard en welk faillissement inmiddels is 
opgeheven wegens de toestand van de boedel op 10 augustus 
2007, alsmede TIR 2000 B.V., welke vennootschap in staat van 
faillissement werd verklaard op 8 november 2011 en waarbij 
mr. J.P.M. Dexters eveneens als curator aangesteld werd. Het 
faillissement van TIR 2000 wordt thans afgewikkeld. 

1.2 Winst en verlies 2009: € 6.769,00; 
2010: € - 12.618,00 (verlies); 
2011: € - 46.310,00 (verlies); 
2012: onbekend. 

1.3  Balanstotaal 2009: € 138.840,00; 
2010: € 143.003,00; 
2011: € 111.713,00; 
2012: onbekend. 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 
1.5  Verzekeringen Er loopt een expediteursverzekering bij Hoofdstad 

Assurantiën B.V. Deze is inmiddels beëindigd. 
1.6 Huur Niet van toepassing. 
1.7  Oorzaak faillissement De bestuurder wijdt het faillissement enerzijds aan problemen 

met de fiscus en de voormalige boekhouder en anderzijds aan 
slecht betalingsgedrag van zijn hoofdzakelijk Italiaanse 
debiteuren.  
 
Met de fiscus bestaat verschil van inzicht omtrent diverse 
(ambtshalve) aanslagen vennootschapsbelasting en 
loonheffing. De fiscus heeft uiteindelijk het faillissement 
aangevraagd. 
 
Ten aanzien van het betalingsgedrag van zijn debiteuren stelt 
de bestuurder zich op het standpunt dat betalingstermijnen 
ruimschoots werden overschreden. Hierdoor kwam de 
vennootschap in acute liquiditeitsproblemen. In combinatie 
met de problemen met de fiscus heeft dit naar zeggen van de 
bestuurder geresulteerd in een faillissement. 

 Werkzaamheden Intakegesprek met bestuurder. Hoofdstad Assurantiën B.V. 
werd aangeschreven om opgave te doen van alle lopende 
polissen. Correspondentie Hoofdstad Assurantiën B.V. 
omtrent een aansprakelijkheidsclaim van een derde. 

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
2 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 2 
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2.3 Datum ontslagaanzegging 3 december 2012 
 Werkzaamheden Opstellen ontslagbrief. Verzoeken machtiging rechter-

commissaris. 

 
 
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. 
3.6 Verkoopopbrengst  
3.7 Boedelbijdrage  
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
  Werkzaamheden  

 
Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Niet van toepassing. 
3.10 Verkoopopbrengst  
3.11 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden  
 
Andere activa 

3.12 Beschrijving Tot aan heden trof de curator geen ander actief aan.  
3.13 Verkoopopbrengst  
 werkzaamheden Aanschrijven RDW en SIDN.  

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Volgens de grootboekadministratie € 14.366,49. De facturen 

moet nog ten dele uitgefactureerd worden. Nadat de 
administratie tot aan datum faillissement werd bijgewerkt, 
bleek de debiteurenstand € 14.337,12 te bedragen. De 
debiteuren dienden op bedrijfsrekening van ABN-Amro te 
betalen. De curator heeft geen bankafschriften meer 
ontvangen. Deze werden opgevraagd om de 
debiteurenstatus te kunnen controleren. 

4.2 Opbrengst tot heden Nog niet bekend. 
4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Verzoek ABN-Amro om bankafschriften. 

 
5 Bank / zekerheden    
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5.1 Vorderingen van de bank(en) Curanda bankierde bij de ABN-Amro Bank. Volgens de 

bestuurder van curanda werden geen zekerheden gevestigd. 
Hoewel ABN-Amro Bank werd ingelicht omtrent het 
faillissement, heeft de curator niet van haar mogen 
vernemen. ABN-Amro werd alsnog aangeschreven. 

5.2 Leasecontracten Geen 
5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 
5.4 Separistenpositie Niet van toepassing. 
5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud Voor zover bekend geen. 
5.7 Reclamerechten Voor zover bekend geen. 
5.8 Retentierechten Voor zover bekend geen. 
 Werkzaamheden Aanschrijven diverse banken. Aanschrijven ABN-Amro Bank.  

 
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 Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek. 
7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2009 en 2010 werden te laat 

gedeponeerd. De jaarrekening van 2009 werd op 2 juli 2012 
gedeponeerd; die van 2010 op 9 november 2012. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 
7.4 Stortingsverplichting aandelen Voorzover hieraan gebreken zouden kleven, is de vordering 

tot volstorten inmiddels verjaard daar de vennootschap in 
1996 werd opgericht. Dit aspect zal dan ook niet nader 
worden onderzocht. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek. 
7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek. 
 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen. 
 
8  Crediteuren    
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8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m. 
Voor het overige: nog niet bekend. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Volgens de bestuurder zou de belastingschuld ongeveer € 
30.000,00 bedragen. De fiscus heeft haar vordering nog niet 
ter verificatie ingediend. Inmiddels werd door de fiscus voor 
een bedrag ad € 174.233,00 aan achterstallige 
belastingverplichtingen ingediend. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Nog niet bekend. 
8.4 Andere pref. Crediteuren Nog niet bekend. 
8.5 Aantal concurrente crediteuren Volgens de boekhouding: 10. Tot een heden hebben zich 4 

crediteuren bij de curator gemeld. 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren Volgens de boekhouding: € 16.490,96. Tot een heden werd 

voor een bedrag ad € 7.408,10 aangemeld in het 
faillissement. 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Vermoedelijk bij gebrek aan baten. 
 Werkzaamheden Aanschrijven bekende crediteuren. 

 
9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) (nog) niet van toepassing. 
9.2  Aard procedure  
9.3 Stand procedure  
 werkzaamheden  

  
10 Overig  

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet te voorzien.  

10.2  Plan van aanpak De curator zal controleren in hoeverre de debiteuren 
geïncasseerd zijn. Ook zal de administratie aan een nader 
onderzoek worden onderworpen. 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo december 2013 
 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris. 
 

Budel, 16 juli 2013   
 
 
mr. J.P.M. Dexters 
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 
– 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. 
 


