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Algemene gegevens
Naam onderneming
A50 Transport B.V.

12-11-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A50 TRANSPORT
B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6662 NG) Elst, aan het adres
Nijverheidsw eg 1 c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
66345375.

12-11-2020
1

De heer A. Farooq is sinds 4 december 2019 enig aandeelhouder van de
Vennootschap.
De heer H.M. Nasser (tot 27 april 2020 bestuurder van de vennootschap) heeft
aangegeven dat hij zijn aandelen op 4 december 2019 heeft overgedragen
aan de heer Farooq.

Activiteiten onderneming
In het Handelsregister w ordt vermeld: Transportbedrijf; de import en verkoop
van personenauto's, digitaal tunen van auto's.
De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming hoofdzakelijk
in opdracht van Post NL pakketten bezorgde. Voor deze w erkzaamheden w erd
zow el eigen personeel als zzp-ers ingezet.

Financiële gegevens

12-11-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 63.625,00

2016

€ 38.256,00

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt niet over de gegevens over 2019 en 2017.

12-11-2020
1

In 2016 bedroeg het eigen vermogen € 10.462,-. In 2018 bedroeg het
(negatieve) eigen vermogen € -186.255.

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

12-11-2020
1

Toelichting
In het handelsregister is vermeld dat er 5 w erkzame personen zijn. Volgens de
voormalig bestuurder had de vennootschap geen personeel meer in dienst op
de faillissementsdatum.

Boedelsaldo
€ 0,00

12-11-2020
1

€ 0,00

11-02-2021
2

€ 0,00

10-05-2021
3

€ 0,00

09-08-2021
4

€ 0,00

08-11-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-10-2020

12-11-2020
1

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

11-02-2021
2

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

10-05-2021
3

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

09-08-2021
4

t/m
9-8-2021
van
10-8-2021

08-11-2021
5

t/m
8-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 40 min

2

31 uur 40 min

3

8 uur 40 min

4

7 uur 45 min

5

2 uur 35 min

totaal

76 uur 20 min

Toelichting bestede uren
De curator w as na het eerste gesprek van de failliet op de hoogte dat de
bestuurder van de vennootschap in hoger beroep zou gaan tegen het
faillissement.

1. Inventarisatie

12-11-2020
1

1.1 Directie en organisatie
A50 Transport B.V. w erd opgericht op 4 augustus 2016. De heer A. Farooq is
blijkens het handelsregister sinds 4 december 2019 bestuurder en enig
aandeelhouder van de Vennootschap.

12-11-2020
1

De heer H.M. Nasser w as bestuurder vanaf de oprichting tot 27 april 2020.
Tijdens het eerste gesprek met de curator w as de heer Farooq afw ezig
w egens ziekte. W el w aren de voormalig bestuurder/aandeelhouder de heer
Nasser en de advocaat van de vennootschap aanw ezig.
De heer Farooq is privé failliet verklaard op 12 mei 2020.

11-02-2021
2

1.2 Lopende procedures
Volgens de voormalig bestuurder is de vennootschap niet betrokken in
procedures.

12-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat de verzekeringen zijn
beëindigd toen de bedrijfsactiviteiten w erden gestaakt in het voorjaar van
2020.

12-11-2020
1

1.4 Huur
De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat de vennootschap op de
faillissementsdatum geen partij w as bij een huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

12-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door Stichting Bedrijfstak voor het
Beroepsvervoer over de w eg c.s.

12-11-2020
1

De voormalig bestuurder heeft het volgende verklaard over de oorzaak van het
faillissement.
De enige opdrachtgever van A50 Transport B.V w as Post NL. De overeenkomst
tussen de vennootschap en Post NL bevatte een zogeheten change of control
bepaling, op grond w aarvan Post NL het recht had om de overeenkomst te
beëindigen bij een w ijziging van bestuurder en/of aandeelhouder.
Post NL heeft van dat recht gebruik gemaakt toen de heer Farooq enig
aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap w erd. Volgens de
voormalig bestuurder heeft Post NL misbruik gemaakt van die
opzeggingsbevoegdheid. De vennootschap heeft een advocaat opdracht
gegeven om te beoordelen of de opzegging zou kunnen w orden
aangevochten.
De curator heeft contact opgenomen met de betreffende advocaat. Hij gaf aan
dat hij heeft geadviseerd om geen procedure te starten vanw ege deze
contractuele bepaling, hij zag daar w einig kans op succes. Daarbij komt
volgens de advocaat dat de vordering w aardeloos is omdat A50 Transport B.V.
geen activiteiten meer verricht en dus niet meer in staat is om de ritten te
rijden. De advocaat heeft verder aangegeven dat de vordering is
overgedragen aan een andere B.V.
De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat hij niet verkeert in een
toestand van te hebben opgehouden te betalen en dat hij de vordering van de
aanvrager van het faillissement, evenals alle kosten in verband met het hoger
beroep als ook de faillissementskosten, volledig kan voldoen. Daarom is door
A50 Transport B.V. hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak w aarin de
vennootschap in staat van faillissement is verklaard. De mondelinge
behandeling w ordt gehouden op 23 november 2020.

Het Hof heeft op 30 november 2020 het vonnis van de Rechtbank terzake de
faillietverklaring bekrachtigd.

11-02-2021
2

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond.
De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond
en met de rechter-commissaris gedeeld. Zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag.

10-05-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

12-11-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren geen w erknemers meer in dienst. De
curator heeft van de belastingdienst vernomen dat er sinds 31 maart 2020
geen w erknemers meer in dienst zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

12-11-2020
1

Toelichting
Volgens het Handelsregister zouden in de jaren voorafgaand aan het
faillissement 5 w erknemers in dienst zijn gew eest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Nvt

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat er geen bedrijfsmiddelen meer
aanw ezig zijn vanw ege de staking van de bedrijfsactiviteiten in het voorjaar
van 2020.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

12-11-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De voormalig bestuurder heeft gesteld dat de vennootschap een vordering
heeft op Post NL ivm het beëindigen van de overeenkomst op grond van de
change of control bepaling (zie ook bij 1.5 Oorzaken van het faillissement), op
grond w aarvan Post NL het recht had om de overeenkomst te beëindigen bij
een w ijziging van bestuurder en/of aandeelhouder. Volgens de voormalig
bestuurder heeft Post NL misbruik gemaakt van haar opzeggingsbevoegdheid
omdat de heer Farooq reeds bekend w as bij Post NL omdat hij zelf ritten reed
voor Post NL.

12-11-2020
1

De curator heeft contact opgenomen met de advocaat die door de
vennootschap w as ingeschakeld om te adviseren over de vordering. De
advocaat heeft de curator laten w eten dat hij van mening is dat een eventuele
procedure tegen Post NL w einig kans van slagen heeft vanw ege de
contractuele opzeggingsbevoegdheid van Post NL. Bovendien zou de vordering
w aardeloos zou zijn omdat A50 Transport B.V. niet in staat is om de ritten te
rijden omdat de bedrijfsactiviteiten reeds zijn gestaakt, de geleaste bussen
zijn ingeleverd en de onderneming failliet is. Verder gaf de advocaat aan dat
de vordering is overgedragen aan een andere B.V. van de voormalig
bestuurder.
Op basis van de gegevens die op dit moment bij de curator bekend zijn,
verw acht de curator niet dat de boedel een reële vordering op Post NL heeft.
De curator zal dit nog verder onderzoeken.

De curator heeft geconstateerd dat de boedel geen vordering op Post NL
heeft.

3.9 Werkzaamheden andere activa

11-02-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft nog geen vordering ingediend.

10-05-2021
3

5.2 Leasecontracten
De curator heeft begrepen dat de leasecontracten voor de bestelbussen reeds
bij de bedrijfsbeëindiging per 1 mei 2020 zijn beëindigd. De curator heeft een
vordering ontvangen van de leasemaatschappij van ca € 27.000.

12-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld bij de curator die een
beroep hebben gedaan op een zekerheidsrecht.

10-05-2021
3

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld bij de curator die een
beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

10-05-2021
3

5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld bij de curator die een
beroep hebben gedaan op een retentierecht.

10-05-2021
3

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld bij de curator die een
beroep hebben gedaan op reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-05-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as reeds beëindigd voorafgaand aan de
faillissementsdatum.

10-05-2021
3

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de huidige en de voormalige bestuurder verzocht de
administratie te verstrekken. De curator heeft een zeer beperkte administratie
ontvangen. Deze administratie w as onvolledig. De curator heeft van de bank
de bankafschriften ontvangen. Deze zijn door de curator bestudeerd. De
curator is van mening dat niet aan de administratieplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

11-02-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
2019: niet gedeponeerd
2018: 8 november 2019
2017: De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat de jaarrekening 2017
w el is gedeponeerd bij de KvK, maar dat de gegevens abusievelijk zijn
verw erkt in het handelsregister. De curator heeft dit nog in onderzoek.
2016: 22 mei 2017

12-11-2020
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De KvK heeft aangegeven dat de jaarrekening 2017 nooit is ontvangen. De
curator heeft vastgesteld dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

10-05-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

11-02-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 4 augustus 2016, w aardoor er geen sprake is
van eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder w egens het niet voldoen
aan de stortingsverplichting. De curator heeft bij gebrek aan administratie niet
kunnen vaststellen of aan de stortingsverplichting (ad € 100) is voldaan.

11-02-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog in onderzoek of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator verw acht de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek op
korte termijn te delen met de rechter-commissaris.
Ja
Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur w egens
het schenden van de administratie- en publicatieplicht en het verrichten van
paulianeuze onttrekkingen.

7.6 Paulianeus handelen

12-11-2020
1

11-02-2021
2

10-05-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-02-2021
2

Ja

10-05-2021
3

Toelichting
Uit de bankafschriften blijkt dat er vanaf de bankrekening van A50 Transport
BV dikw ijls contante bedragen zijn opgenomen, w aarvan de curator het
zakelijk karakter niet heeft kunnen vaststellen. Ook zijn er diverse bedragen
overgeboekt naar de voormalige bestuurder en de huidige bestuurder en aan
hen gelieerde (rechts)personen, zonder dat er een zakelijke grondslag w as.
De curator heeft de betreffende rechtshandelingen vernietigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft zijn bevindingen mbt de oorzaak van het faillissement en de
rechtmatigheid met de rechter-commissaris gedeeld.

10-05-2021
3

De voormalig bestuurder is aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel.
De voormalig bestuurder geeft aan de aansprakelijkheid niet te erkennen.
De curator heeft het niet opportuun geacht om de huidige bestuurder
aansprakelijk te stellen omdat de huidige bestuurder failliet is verklaard. Het is
niet realistisch te verw achten dat er een uitkering in dat faillissement aan
concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden.
De bestuurder heeft zich na het vorige verslag inhoudelijk verw eerd tegen de
vordering. De curator verw acht bij het volgende verslag meer duidelijkheid te
hebben over de eventuele vervolgstappen tegen de voormalig bestuurder.

09-08-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft zich nog geen oordeel kunnen vormen over de rechtmatigheid
van het bestuur van de vennootschap.

12-11-2020
1

Het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond. De curator zal in de
aankomende verslagperiode bepalen w elke vervolgstappen genomen kunnen
w orden.

10-05-2021
3

De curator heeft nog geen beslissing genomen over de vervolgstappen en zal
een aantal aspecten nog nader onderzoeken.

08-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator vormt een boedelschuld.

10-05-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 139.517,00

12-11-2020
1

Toelichting
De voormalig bestuurder van de vennootschap heeft ten aanzien van de
aanslagen die niet ambtshalve zijn opgelegd verklaard dat de vennootschap in
2019 een betalingsregeling heeft getroffen met de belastingdienst, en dat die
betalingsregeling volledig is nagekomen. De belastingdienst heeft in 2020
ambtshalve aanslagen opgelegd omdat de vennootschap geen (nihil) aangiftes
heeft gedaan. Volgens de bestuurder zouden er geen belastingschulden zijn.
De curator heeft de voormalig bestuurder gevraagd om stukken te
verstrekken w aaruit blijkt dat er geen belastingschuld zou zijn, maar heeft
geen stukken ontvangen w aaruit dat blijkt. De curator gaat er voorlopig vanuit
dat (in ieder geval een deel van) de vordering van de belastingdienst terecht
is.

€ 152.596,00

11-02-2021
2

€ 139.528,00

09-08-2021
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vordering naar beneden bijgesteld.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.511,34

11-02-2021
2

Toelichting
Deze vordering betreft de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

12-11-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 30.624,48

12-11-2020
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

10-05-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de uitspraak in het hoger beroep afw achten. Indien het hoger
beroep zal w orden gehonoreerd, zal de curator een eindverslag indienen. Zo
niet, dan zal de curator starten met de gebruikelijke onderzoeken en
w erkzaamheden etc.

12-11-2020
1

De curator zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de
rechtmatigheid afronden en bezien of er vervolgstappen zullen w orden
genomen.

11-02-2021
2

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode beraden over eventuele
vervolgstappen jegens de voormalig bestuurder ex art 2:248 BW .

10-05-2021
3

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode beraden over eventuele
vervolgstappen jegens de voormalig bestuurder ex art 2:248 BW .

09-08-2021
4

De curator zal zich beraden over de vervolgstappen jegens de voormalig
bestuurder.

08-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn w aarop het faillissement kan w orden afgew ikkeld valt in dit
stadium nog niets te zeggen.

10-05-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
8-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-11-2021
5

