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FAILLISSEMENTSVERSLAG   EINDVERSLAG 10 juni 2016    

 
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 

Trans 4 Logistics B.V., gevestigd te (5761 EN) Bakel, aan 

de Beekakker no. 4, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 17274330, hierna te noemen 

“Trans 4 Logistics”. De onderneming werd gedreven aan de 

Beekakker 4 te Bakel.  

  

Faillissementsnummer F.01/13/1123 

Datum uitspraak 3 december 2013 

  

Curator mr. J.P.M. Dexters 

Rechter-commissaris mr. C. Schollen - den Besten (voorheen mr. P.J. Neijt) 

  

Activiteiten onderneming Exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf waaronder 

begrepen het goederenvervoer over de weg, alsmede het 

verzorgen van personenvervoer.  

Omzetgegevens 2011: € 1.143.859,-- 

2012: € 1.380.497,-- 

2013: €    724.105,-- 

Personeel gemiddeld aantal 4 

  

Boedelrekening NL36 RABO 0134 2873 71 

Gerealiseerd actief €124.257,15 

Actief per verslagdatum € 80.292,21 

  

Verslagperiode 1 januari 2016 t/m 6 juni 2016 

Bestede uren in verslagperiode 16 uren en 50 minuten 

Bestede uren Totaal 137 uren en 40 minuten 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Trans 4 Logistics is bij notariële akte d.d. 11 januari 2010 

opgericht. Sinds 21 juni 2013 is de besloten vennootschap 

M.J. van Kessel Holding B.V. enig aandeelhouder en 

bestuurder. Enig aandeelhouder en bestuurder van M.J. van 

Kessel Holding B.V. is de stichting Stichting 

Administratiekantoor M.J. van Kessel Holding.  

Van Stichting Administratiekantoor M.J. van Kessel Holding  

is de heer Edelwald Johannes Martinus van Kessel 

bestuurder (hierna “Van Kessel”).  

1.2 Winst en verlies 2010: positief 

2011: negatief (€   32.361,–) 

2012: negatief (€ 214.722,–) 

2013: negatief (€ 292.659,–) 
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1.3  Balanstotaal 2010: € 255.141,– 

2011: € 276.042,–. 

2012: € 191.631,–. 

2013: € - 

1.4 Lopende procedures Geen voor zover bekend 

1.5  Verzekeringen Alle verzekeringen werden beëindigd, behoudens de 

lopende verzekering op 4 voertuigen. Die werden 

geprolongeerd tot en met 16 december in verband met 

voortzetting van de onderneming. Thans werden ook deze 

WAM verzekeringen beëindigd.   

1.6 Huur In Bakel werd een kleine kantoorruimte gehuurd. De 

huurovereenkomst werd met machtiging van de rechter-

commissaris opgezegd ex artikel 39 Faillissementswet. 

1.7  Oorzaak faillissement Het bestuur heeft de oorzaak voor het faillissement als 

volgt omschreven: 

 

Aanvankelijk is de onderneming opgericht door vier 

partijen, die een gelijkelijk aandeel verkregen in de 

geplaatste aandelen. Drie participanten zijn over een 

looptijd van drie jaren uit de onderneming gestapt. Van 

Kessel is als enig aandeelhouder en bestuurder 

overgebleven. Aanvankelijk was de opstart goed. Over 2011 

is weliswaar een verlies geleden, maar was kunstmatig van 

aard in die zin dat gebruik is gemaakt van de fiscale 

regeling voor een versnelde afschrijving op 

bedrijfsvoertuigen. In 2012 heeft men ingezet op 

zogenaamd ‘groupagevervoer’. De aard van dit vervoer 

brengt met zich mee dat indien men een enkele 

vervoersopdracht verkrijgt, de transporteur voor de terugrit 

zelf een opdracht moet zoeken vanuit het land van initiële 

bestemming. Hoewel binnen de Benelux werd gereden, is 

de onderneming onvoldoende in staat gebleken om deze 

(retour)opdrachten binnen te halen. De ritten waren 

derhalve verlieslatend. Medio 2012 heeft het bestuur zulks 

onderkend en het roer onmiddellijk omgegooid en is men 

zich gaan concentreren op het vervoer binnen Nederland. 

Die omslag is gemaakt, maar op 26 februari 2013 is een 

grote debiteur (Delfts Brood B.V.) van curanda in staat van 

faillissement verklaard. Dat heeft tot een noodzakelijke 

voorziening van € 270.000,– geleid. Onmiddellijk is het 

werkkapitaal/liquiditeit onder druk komen te staan, maar de 

markt leek qua omzet tussen week 10 en 30 (2013) weer 

aan te trekken. Vanaf week 30 is de markt weer weggezakt. 

Hoewel men nog in conclaaf is gegaan met de belangrijkste 

crediteuren bleek het perspectief voor de toekomst te 

somber, gezien de lopende schuldenlast. Eind november 

2013 heeft men besloten het faillissement aan te vragen. 

 Werkzaamheden Intake bestuur. Bezoek failliet. Voorts is intensief overleg 

gevoerd met een doorstartkandidaat en andere 
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betrokkenen bij de doorstart. Overleg leasemaatschappij in 

verband met lossing van voertuigen. Onderzoek voorzetting 

onderneming. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
4 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
4 

2.3 Datum ontslagaanzegging 6 december 2013 

 Werkzaamheden Het personeel werd met machtiging R.C. ontslag 

aangezegd, waarna een gezamenlijke intake door het UWV 

plaats vond. Voorts heeft overleg met het UWV 

plaatsgevonden en individueel overleg met werknemers in 

het kader voorzetting onderneming. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Geen 

3.2  Verkoopopbrengst – 

3.3 Hoogte hypotheek – 

3.4 Boedelbijdrage – 

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Er is sprake van een zeer beperkte kantoorinventaris. 

Enkele stoelen, tafels en kasten. Een computer met scherm 

en printer. Verder werd een oude trailer aangetroffen; 

sloopwaarde, onverzekerd en niet gekeurd. Deze 

vertegenwoordigt geen waarde meer. 

 

Ter zake de inventaris is overeengekomen dat de 

doorstarter deze voor een bedrag ad € 1.500,– zal 

overnemen. Dit zal naar verwachting de komende periode 

afgewikkeld worden. De doorstartpartij Trans 4 logistics 

International B.V., die voornoemd bedrag 

verschuldigd was, heeft de samenwerking met de 

oude klanten van curanda voortgezet. In dat kader 

werden betalingen verricht op de oude bankrekening 

van curanda ter zake facturen die verschuldigd waren 

aan de doorstarter. Omdat het bedrag van € 1.500,-- 

nog niet was betaald, heeft de boedel een beroep op 

verrekening gedaan, toen doorstarter verzocht het 

bedrag door te storten. Doorstarter heeft hiertegen 

niet gereclameerd, noch de relevante debiteur tot 

betaling gemaand. Recent heeft boedel vernomen dat 

de doorstarter per maart 2016 in staat van 

faillissement verkeert.  
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3.6 Verkoopopbrengst Volgens afspraak € 1.500,– (nog af te wikkelen). 

3.7 Boedelbijdrage De opbrengst onder 3.6 komt de boedel toe. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Fiscus komt het bodemvoorrecht toe met betrekking tot de 

inventaris. Zulks is evenwel in het onderhavig faillissement 

niet relevant. Op deze goederen werd immers geen 

pandrecht gevestigd. 

  Werkzaamheden Inventarisatie goederen, overleg bestuurder. Check 

jaarrekening in verband met mogelijke boekwaardes en 

afschrijvingen. Overleg doorstarter. Overleg r-c. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Niet aangetroffen. 

3.10 Verkoopopbrengst – 

3.11 Boedelbijdrage – 

 Werkzaamheden – 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Ander activa werd niet aangetroffen. Wel werd in het kader 

van een doorstart een bedrag voor goodwill besproken. 

 

Ter zake de goodwill is overeengekomen dat de doorstarter 

deze voor een bedrag ad € 3.500,– zal overnemen. Dit zal 

naar verwachting eveneens de komende periode 

afgewikkeld worden.  Dit bedrag werd eveneens 

krachtens verrekening betaald. Dienaangaande wordt 

verwezen naar 3.5 voor wat betreft de aard der 

verrekening. 

3.13 Verkoopopbrengst Volgens afspraak € 3.500,– (nog af te wikkelen). 

 werkzaamheden Overleg doorstarter. Overleg r-c. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Aanvankelijk € 105.469,–; de stand van de 

handelsdebiteuren bedroeg € 89.670,--, rekening 

houdend met een verrekenbaar debiteurenpost van € 

15.000,-- in rekening-courant.  

4.2 Opbrengst tot heden Er zijn aanzienlijke bedragen overgemaakt van de 

geblokkeerde bedrijfsrekening van failliet naar de 

boedelrekening. Omdat nog niet alle bankafschriften 

verstrekt zijn, dient nog nader te worden uitgezocht 

hoeveel en welke debiteuren precies betaald hebben. Deze 

afschriften zijn opgevraagd en naar verwachting kunnen de 

ontvangen bedragen in het volgende verslag nader 

gespecificeerd worden. Op voornoemde post ad € 

89.670,66 stonden voor een bedrag van € 21.076,-- 

de vorderingen open langer dan 120 dagen. Die 

worden geacht oninbaar te zijn. Op de debiteuren 

werd een bedrag geïnd van € 68.694,-- 

4.3 Boedelbijdrage De debiteuren komen de boedel toe. 
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 Werkzaamheden Overleg met bestuurder over de debiteuren. Bestuurder zal 

meewerken aan een optimale inning voor de boedel. 

Correspondentie bank. Onderzoeken aanwezige 

bankafschriften; afwikkeling debiteuren. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Curanda bankierde bij de ABN Amro bank. Er is geen sprake 

van een financiering. 

Daar werden een drietal rekeningen aangetroffen met de 

navolgende saldi: € 227,38 credit, € 10,00 credit en 

€2.572.42 credit. De bank werd verzocht het creditsaldo 

periodiek over te boeken naar de faillissementsrekening. 

 

De creditsaldi zijn door de bank overgemaakt naar de 

boedelrekening. De rekening werd langer 

opengehouden in verband met de betaling van 

debiteuren. Thans zal de rekening worden 

opgeheven. 

5.2 Leasecontracten Er is sprake van vier leaseovereenkomsten. Drie financiële  

leaseovereenkomsten en 1 operationele 

leaseovereenkomst. MAN Finance heeft meegewerkt aan 

lossing van de voertuigen. De boedel heeft de resterende 

leasetermijnen op de (financiële)leaseovereenkomsten 

voldaan via een derde, zijnde € 19.239,55, en de 

voertuigen aan deze derde overgedragen. De boedel heeft 

een derde bereid gevonden de operationele 

leaseovereenkomst over te nemen voor de resterende 

looptijd tot mei 2014. 

De overeenkomsten zijn overgenomen, dan wel de 

voertuigen gelost. In het kader van de afwikkeling van de 

voertuigen is er een bedrag ad € 29.160,45 na lossing aan 

de boedel ten goede gekomen. 

5.3 Beschrijving zekerheden Geen 

5.4 Separistenpositie Geen 

5.5 Boedelbijdragen € 29.160,45 (zie ook 6.5) 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Tot nog toe niet van gebleken. 

5.7 Reclamerechten Tot nog toe niet van gebleken. 

5.8 Retentierechten Tot nog toe niet van gebleken. 

 Werkzaamheden Onderzoek bankpositie. Veelvuldig overleg met (de 

advocaat van) MAN Finance voor de afwikkeling van de 

leaseovereenkomsten, gecombineerd met de doorstart. 

Overleg overnamekandidaat. Overleg r-c. Overleg 

leasemaatschappij. Informatie saldi ABN en 

eindafwikkeling bankrekening. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   
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Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De boedel heeft de exploitatie met toestemming van de 

rechter-commissaris doorgezet tot 16 december 2013. 

Zulks heeft tot een positief resultaat geleid van circa 

€ 4.500,–. 

6.2 Financiële verslaglegging E.e.a. wordt verwerkt in het financieel verslag. De curator 

heeft een exploitatieoverzicht gemaakt. 

 Werkzaamheden Begeleiding voorzetting onderneming. Opmaak 

exploitatiebegroting en na afloop van de periode voorzetting 

een exploitatieoverzicht. Overleg met bestuurders en 

werknemers in het kader van de voorzetting onderneming. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Ter behoud van de klantenkring werd de onderneming circa 

14 dagen voortgezet, waarna de onderneming werd 

voortgezet door de doorstartkandidaat. Inventaris en 

goodwill werden verkocht voor respectievelijke € 1.500,– en 

€ 3.500,–. Een derde partij heeft drie voertuigen 

overgenomen voor een bedrag van € 40.000,– ex btw. 

De overname/lossing van de voertuigen is inmiddels 

afgewikkeld. De overname van inventaris en goodwill zal de 

komende periode afgewikkeld worden. 

6.4 Verantwoording De boedel heeft de derde partij die de voertuigen heeft 

overgenomen een bedrag rechtstreeks aan de 

leasemaatschappij laten betalen van € 19.239,55 ter 

lossing. Het restant zal aan de boedel worden betaald. 

De betalingen zijn verricht. Aan de boedel is een bedrag ad 

€ 29.160,45 ten goede gekomen. 

6.5 Opbrengst € 29.160,45 (zie ook 5.5) 

6.6 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden Afwikkeling doorstart. Opmaak activaovereenkomst voor 

derde en doorstartovereenkomst voor de doorstarter. 

Diverse gesprekken met betrokken partijen. 

Overleg overnamekandidaat. Overleg r-c. Overleg 

leasemaatschappij. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Curanda heeft de boekhouding (deels) aangereikt.  

Deze zal nader worden onderzocht. Uit de aangeleverde 

administratie kunnen de rechten en verplichtingen worden 

gekend. Aan de boekhoudverplichting werd voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2010 en 2012 werd tijdig 

gedeponeerd 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Daar werd aan voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Daar is niet van gebleken. 

7.6 Paulianeus handelen Daar is niet van gebleken. 
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 Werkzaamheden Quick scan administratie, grootboekkaarten en 

afschrijvingstaten. Overleg met de bestuurder over het 

verloop van de cijfers. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: P.M. Het UWV heeft verder een 

boedelvordering ad € 23.886,64 ingediend. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus De fiscus heeft momenteel voor een bedrag ad 

€ 111.550,– aan vorderingen ingediend. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Het UWV heeft momenteel voor een bedrag ad 

€ 12.015,73 aan preferente vorderingen ingediend. 

8.4 Andere pref. Crediteuren Niet van toepassing 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden hebben 28 concurrente crediteuren een 

vordering ingediend. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden is er voor een bedrag ad € 460.515,-- 

aan concurrente vorderingen ingediend. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend 

 Werkzaamheden Inventarisatie crediteuren en aanschrijven. 

Correspondentie crediteuren. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) De stichting nationaal en internationaal 

wegvervoerorganisatie (NIWO) heeft zich gemeld 

met het verzoek om vier (originele) vergunningen in 

te dienen bij het NIWO. In beginsel konden die niet 

worden aangereikt, omdat ze, aldus de bestuurder 

niet meteen gevonden konden worden en een 

vergunning onderweg ingenomen zou zijn door de 

overheid. Het NIWO heeft daarop een last onder 

dwangsom opgelegd tot een bedrag van € 10.000,--. 

Nadien werd alsnog een deel van de vergunningen 

aangereikt en is – rekening houdend met de 

uitspraak van de Raad van State, die deze dwangsom 

kwalificeert als boedelschuld - met toestemming van 

de rechter-commissaris, een minnelijke regeling 

getroffen met het NIWO voor een bedrag van € 

2.500,--. 

9.2  Aard procedure Last onder dwangsom 

9.3 Stand procedure Afgewikkeld. 

 werkzaamheden Bezwaar / correspondentie met NIWO. Overleg 

bestuurder van curanda en toestemming rechter-

commissaris minnelijke regeling. 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
 Thans eindverslag. 
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10.2  Plan van aanpak Eindafwikkeling; vereenvoudigde afwikkeling ex 

artikel 137a Fw. 

10.3 Indiening volgend verslag N.v.t.  

 

Helmond, 10 juni 2016 

 

 

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. 

 

 

 


