
 

 

 

Faillissementsnummer: F.03/20/234 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 3 november 2020  

Verslagnummer: 3, tevens tekstueel eindverslag   

Datum verslag: 8 juni 2021  

Curator: mr. C.W.M. Slegers    

R-C: mr. B.R.M. de Bruijn   

 

Naam onderneming Barents Transport B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Barents Transport B.V., statutair gevestigd te Weert en 

kantoorhoudende te (6006 LT) Weert aan de Henri 

Dunantstraat nr. 5, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 73528595.  

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

De exploitatie van een transportbedrijf.   

   
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2018 € 180.376,-  -/- € 53.527,-  € 99.725,-  

2019 € 917.385,- -/- € 111.532,- onbekend  

2020 € 651.823,- -/- € 63.843,- € 63.843,- 
 

Toelichting financiële gegevens De vennootschap is opgericht op 24 december 2018, 

waarbij er een inbreng van een eenmanszaak heeft 

plaatsgevonden. De financiële gegevens over 2018 zijn 

afkomstig uit de jaarrekening. De financiële gegevens over 

2019 en 2020 zijn afkomstig uit de interne administratie 

(Balans met winst- en verliesrekening).  

 

Personeel gemiddeld aantal Per datum faillissement waren er 5 werknemers betrokken.   

Boedelsaldo € 34.428,79  

 

(Dit betreft het resterend saldo na een afdracht aan 

de pandhouder ad € 21.440,87 en is exclusief de nog 

op te nemen salariskosten curator)    

  

Verslagperiode 1 maart 2021 t/m 31 mei 2021   

   

Bestede uren in verslagperiode 6 uur en 35 minuten   
Toelichting bestede uren  De uren hebben betrekking op een intakegesprek met de 

betrokken bestuurder en een quick scan van de aangereikte 

administratie. Daarnaast is er gecorrespondeerd met de 

betrokken holdingvennootschap (Wekotra Holding B.V.) en 

haar adviseurs ter zake van de omvang van een door 

Wekotra Transport B.V. gepretendeerd pandrechten op 

vorderingen. Tevens zijn de betrokken debiteuren 

geïnstrueerd ter zake van een bevrijdende betaling van de 

vorderingen.   
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Verslag 2: 

De in de afgelopen verslagperiode bestede uren hebben 

grotendeels betrekking op de afwikkeling van de discussie 

met de pandhouder ter zake van de omvang en reikwijdte 

van het (vermeende) pandrecht.   

 

Verslag 3: 

De in de afgelopen verslagperiode bestede uren 

hebben grotendeels betrekking op het verrichten en 

afwikkelen van het rechtmatigheidsonderzoek.    

   

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is 

Wekotra Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder 

van voornoemde is de heer L.H. Barents.   

 

 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig waarin 

gefailleerde procespartij is.  

  
 Verzekeringen Naar zeggen van de bestuurder werd er in de voor de 

reguliere bedrijfsvoering benodigde verzekeringen voorzien. 

De curator heeft de bedrijfsactiviteiten niet actief 

voortgezet, waardoor een voortzetting van de 

verzekeringen niet aan de orde is.   

  
 Huur Er werd een aantal parkeerplekken gehuurd. Tevens werden 

de betrokken trekkers en trailers gehuurd / geleased.  

 

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

aan het volgende: 

 

Barents Transport B.V. is op 24 december 2018 opgericht, 

waarbij een eenmanszaak is ingebracht. De betrokken 

bestuurder/aandeelhouder was voorheen reeds ruim 12 jaar 

middels een eenmanszaak transportondernemer. Na een 

aantal tegenslagen is er uiteindelijk voor gekozen om de 

onderneming in een vennootschapstructuur om te zetten 

c.q. in te brengen.  

 

Barents Transport B.V. verrichtte (voornamelijk) het  

transport van groente- en fruitproducten. Dit betreft een 

cyclische handel met lage omzetten in de winter, waardoor 

de marges in de zomermaanden behaald moeten worden. 

De zomer van 2020 is echter zeer slecht geweest, waarbij 

tevens de coronaproblematiek de bedrijfsvoering parten 

heeft gespeeld. Daardoor zijn in (zomer) 2020 de slechte 

resultaten van (winter) 2019 niet gecompenseerd. 
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Voorts heeft een reguliere opdrachtgever, waarmee geen 

concrete (termijn)afspraken zijn gemaakt, medio 2020 te 

kennen gegeven de transporten in eigen beheer te zullen 

gaan verrichten.   

 

Voornoemde ontwikkelingen hebben de aandeelhouder / 

bestuurder doen besluiten om het eigen faillissement te 

verzoeken.         

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Er waren per datum faillissement 5 werknemers betrokken.   

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Zover bekend gelijk aan het aantal per datum faillissement.  

2.3 Datum ontslagaanzegging 4 november 2020 
 

 Werkzaamheden Opzeggen van de arbeidsovereenkomsten en (verdere) 

correspondentie met diverse werknemers.  

   
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.   

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.   
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Er is niet gebleken van bedrijfsmiddelen. De door 

gefailleerde gehuurde trekkers en trailers werden van de 

holdingvennootschap gehuurd.  

  

 Bodemvoorrecht fiscus -  
 Werkzaamheden -  

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Op de dag waarop het faillissement is uitgesproken, waren 

drie (dag)transporten onderweg. Deze transporten zijn 

afgerond en ten behoeve van de boedel uitgefactureerd. De 

totale factuurwaarde van deze transporten bedraagt 
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omstreeks € 1.700,-. Voor dit moment is daarvan een 

factuur ad € 393,- voldaan. 

 

Verslag 2: 

De volledige boedeldebiteurenpositie ad € 1.700,- is 

inmiddels door de betrokken opdrachtgevers / debiteuren 

voldaan.      

   
 Werkzaamheden Afstemmen van het afronden van het transport met de 

bestuurder en het uitfactureren van de transporten.  

 

Verslag 2: 

Monitoren incasso boedeldebiteurenposities. 

   
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Voor dit moment is er niet van andere activa dan de 

hiervoor besproken en hierna te bespreken 

(boedel)debiteuren / vorderingen, gebleken.   

  
 Werkzaamheden Quick scan administratie.   

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren De debiteurenpositie bedroeg naar administratieve opgaaf 

per datum faillissement € 71.427,-.  

 

Vanuit de betrokken debiteuren is tot dusverre 

(gemotiveerd) vernomen dat daarvan een bedrag ad € 

24.600,- betaald zou zijn.   

 

Van de reeds verrichte betalingen is een deel ad € 8.569,- 

betaald voor datum faillissement en een deel ad € 16.038,- 

na datum faillissement.  

 

Van de betalingen voor en na datum faillissement is naar 

opgaaf van de betrokken debiteuren een bedrag ad € 

17.468,- betaald aan Wekotra Holding B.V. en een bedrag 

ad € 7.139,- aan Barents Transport B.V. (deze laatste 

positie is volledig na datum faillissement voldaan).  

 

De curator heeft de bankafschriften van de betrokken  

bedrijfsrekening van Barents Transport B.V. nog niet 

kunnen controleren / verifiëren.  

 

Voornoemde uitsplitsing is relevant vanwege een juridische 

discussie tussen de curator en holdingvennootschap 

Wekotra Holding B.V. als pretens pandhouder. 
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Wekotra Holding B.V. heeft op 24 juli 2020 een 

(aanvullende) verpanding van de vorderingen van Barents 

Transport B.V. bewerkstelligd. Bij deze verpanding zijn de 

bestaande vorderingen en de vorderingen uit een reeds 

bestaande rechtsverhouding verpand.  

 

Op 23 oktober 2020, zijnde de dag waarop het 

faillissementsrekest (eigen verzoek) is ingediend bij de 

Rechtbank en de dag nadat Wekotra Holding B.V. het AVA 

besluit tot faillissement heeft genomen, is wederom een 

aanvullende verpanding overeengekomen tussen Wekotra 

Holding B.V. en Barents Transport B.V.  

 

Deze verpanding is eerst per 25 oktober 2020 (aanbod akte 

voor registratie) tot stand gekomen.  

 

Op 23 oktober 2020 is Wekotra Holding B.V. daarnaast 

overgegaan tot het mededelen van een aan haar 

toekomend pandrecht, waarbij zij de op dat moment 

bestaande debiteuren van Barents Transport B.V. tot 

betaling op een door haar aangehouden rekening heeft 

geïnstrueerd.  

 

De curator heeft gemotiveerd het standpunt ingenomen dat 

er op 25 oktober 2020 geen rechtsgeldige verpanding tot 

stand is gekomen alsmede standpunt bepaald voor wat 

betreft de reikwijdte van het pandrecht van 24 juli 2020 en 

heeft Wekotra Holding B.V. verzocht om tot een 

gezamenlijke betaalinstructie aan de debiteuren over te 

gaan.   

 

De zijdens Wekotra Holding B.V. betrokken advocaat heeft 

het standpunt van de curator betwist en heeft namens 

Wekotra Holding B.V. te kennen gegeven niet bereid te zijn 

om de debiteuren van Barents Transport B.V. gezamenlijk 

te instrueren om op de (afgescheiden) rekening van 

Barents Transport B.V. te betalen in afwachting van de 

beslechting van de juridische discussie.            

 

In het belang van de gezamenlijke crediteuren in het 

faillissement van Barents Transport B.V. heeft de curator de 

debiteuren eenzijdig bericht dat er uitsluitend bevrijdend 

kan worden betaald op de reguliere rekening van Barents 

Transport B.V.  

 

De op de reguliere rekening van Barents Transport B.V. 

ontvangen gelden worden op de betreffende rekening in 

depot gehouden in afwachting van de te beslechten 

discussie.    

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode is de discussie met (pretens) 

pandhouder Wekotra Holding B.V. voortgezet.  

 

Deze discussie heeft uiteindelijke geresulteerd in een 

regeling, waarbij aan de faillissementsboedel een 
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(gefixeerde) debiteurenopbrengst ad € 32.000,- is 

toegekend en de overige geïnde en nog te innen 

debiteurenposities aan Wekotra Holding B.V. zijn 

toegekend. Deze laatste positie bedraagt omstreeks € 

39.427,-.  

 

De curator heeft tot deze regeling besloten, vanwege de 

(bewijs)positie van Barents Transport B.V. in relatie tot een 

drietal grote debiteuren / vorderingen welke in een 

eventuele procedure (vermoedelijk) als voortvloeiende uit 

een reeds bestaande rechtsverhouding, en daarmee als stil 

verpand, zouden kunnen worden aangemerkt. Deze laatste 

positie bedraagt omstreeks € 63.800,-. In dat geval zou uit 

hoofde van de debiteurenpositie aan de boedel een bedrag 

ad omstreeks € 8.000,- zijn toegekomen. Dit alles 

overziend, is na een afweging van de goede en kwade 

kansen besloten tot de hiervoor omschreven minnelijke 

regeling.   

       
 Werkzaamheden Inventariseren en beoordelen van de zekerheidspositie van 

Wekotra Holding B.V.; telefonische en schriftelijke 

afstemming met Wekotra Holding B.V. en haar adviseurs; 

aanschrijven van de debiteuren inzake de bevrijdende 

betaling.  

 

Verslag 2: 

Uitvoerige correspondentie met de advocaat van Wekotra 

Holding B.V. inzake de posities en reikwijdte van het 

(vermeende) pandrecht op vorderingen, alsmede vanwege 

de uiteindelijk gerealiseerde regeling en de afwikkeling 

daarvan.    
   

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Zover bekend is er geen (bancaire) financiering betrokken.   

 Leasecontracten Er werd een vijftal trekkers en tweetal trailers geleased van 

Wekotra Holding B.V.   

 

 Beschrijving zekerheden Wekotra Holding B.V. pretendeert een pandrecht ter zake 

van de per datum faillissement bestaande debiteuren. Zie 

nader in het onderdeel ‘debiteuren’ van dit verslag.  

 

Verslag 2: 

Zie voor een afwikkeling ter zake van deze pandrechten het 

onderdeel ‘debiteuren’.   

 

 Separatistenpositie Wekotra Holding B.V. is tot mededeling van een vermeend 

pandrecht op (alle) vorderingen overgegaan. De 

inningsbevoegdheid wordt echter door de curator betwist en 

de debiteuren zijn als zodanig geïnformeerd en 

geïnstrueerd.   
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Verslag 2: 

Zie voor een afwikkeling ter zake van deze pandrechten het 

onderdeel ‘debiteuren’.   

  
 Eigendomsvoorbehoud - 

 

 Retentierechten - 

 Reclamerechten - 

 Boedelbijdragen - 

 Werkzaamheden Verslag 1 en 2  

Correspondentie en telefonisch contact met de beweerdelijk 

pandhouder Wekotra Holding B.V. en haar adviseurs.  

  
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.   
 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.   
 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening 2018 is op 16 december 2019 

gedeponeerd.  

 

 Goedk. verkl. accountant Niet van toepassing. 

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator. Voor wat betreft het pandrecht op de 

vorderingen heeft de curator reeds de buitengerechtelijke 

vernietiging op grond van de faillissementspauliana 

ingeroepen.  



 

 

 

Faillissementsnummer: F.03/20/234 

Verslag 2  

Inmiddels werd een regeling getroffen m.b.t. de debiteuren 

en kan een verdere discussie over het wel / niet als 

paulianeus kwalificeren van de verpanding achterwege 

blijven. 

 

Verslag 3: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is verricht en hieruit is 

niet gebleken van enige onrechtmatigheden en/of 

onregelmatigheden, anders dan de reeds 

afgewikkelde discussie ter zake van de paulianeuze 

verpanding.  

   

 Werkzaamheden Quick scan van de beschikbare administratie / documenten.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M. 

 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 92.630,-.  

 Pref. vord. van het UWV Nog geen vordering aangemeld.  

 Andere pref. crediteuren Nog geen vordering aangemeld.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 7  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 37.936,31.  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Verslag 3: 

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek 

aan baten.  

  
 Werkzaamheden -   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing  

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 3: 

Het faillissement zal aansluitend aan dit derde 

verslag worden voorbereid voor afwikkeling / 

opheffing.  

  
 Plan van aanpak - Financiële en administratieve afwikkeling.  
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 Indiening volgend verslag Niet aan de orde; het derde verslag betreft tevens het 

tekstuele eindverslag.  

  
 Werkzaamheden Verslag 1, 2 en 3: 

Correspondentie rechter-commissaris.  

  
 

Weert, 8 juni 2021  

    

 

mr. C.W.M. Slegers, 

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. 


