Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Datum uitspraak

6
18-11-2022
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NL:TZ:0000195846:F001
21-07-2021

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr B.S. Witteveen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hew o Logistics B.V.

18-08-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hew o Logistics
B.V., statutair gevestigd te W estervoort en kantoorhoudende te (6905 DB)
Zevenaar aan de Ringbaan-Zuid 8 kantoorunit 1.13, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75264404.

18-08-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister exploiteert de vennootschap een onderneming in
logistieke dienstverlening (SBI-codes 52291 en 5221).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 14.853,00

€ 419,00

€ 26.759,00

2020

€ 161.725,00

€ -90.575,00

€ 301.440,00

Toelichting financiële gegevens

18-08-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De vennootschap w erd opgericht op 2 juli 2019. De jaarrekening over 2020
w as ten tijde van het verlenen van de surseance van betaling in concept
gereed.

18-08-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

18-08-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het verlenen van de surseance van betaling w aren er geen
w erknemers meer in dienst, althans ben ik niet bekend met dienstverbanden
die nog bestaan.

Boedelsaldo
€ 430,66

18-08-2021
1

Toelichting
Door de verhuurder van een oplegger is een creditnota uitgereikt. Het bestuur
van de vennootschap heeft die oplegger - naar ik begrijp - na het intrekken
van de surseance van betaling onder gelijktijdig uitspreken van het
faillissement op 21 juli 2021, ingeleverd bij de verhuurder.

€ 9.386,03

18-11-2021
2

€ 9.568,63

18-02-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een restitutie van TollCollect ontvangen.

€ 9.568,63

18-05-2022
4

€ 9.568,63

18-08-2022
5

€ 9.568,63

18-11-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van

18-08-2021
1

16-7-2021
t/m
17-8-2021
van

18-11-2021
2

18-8-2021
t/m
17-11-2021
van

18-02-2022
3

18-11-2021
t/m
17-2-2022
van

18-05-2022
4

18-2-2022
t/m
17-5-2022
van

18-08-2022
5

18-5-2022
t/m
17-8-2022
van
18-8-2022
t/m
17-11-2022

Bestede uren

18-11-2022
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 6 min

2

42 uur 30 min

3

12 uur 48 min

4

7 uur 42 min

5

7 uur 54 min

6

6 uur 24 min

totaal

98 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De tijdsbesteding in de afgelopen verslagperiode zag met name op de
uitvoering van de rechtmatigheidsonderzoeken (zie hoofdstuk 7 van dit
verslag).

18-08-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van de vennootschap zijn G.Heikamp Holding B.V. en S.W oudstra
Holding B.V. Van die vennootschappen zijn natuurlijke personen bestuurder.
De vennootschappen voornoemd houden tevens alle aandelen in Hew o
Logistics B.V.

18-08-2021
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het verlenen van de surseance van betaling liep in ieder geval
één procedure. Het betreft een loonvordering van een voormalig w erknemer
die curanda in kort geding heeft gedagvaard. De mondelinge behandeling zou
plaatsvinden op 2 augustus 2021, maar is geschorst in verband met het op 21
juli uitgesproken faillissement.

18-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
Er is een transportondernemerspakket afgesloten. Deze verzekering w erd
echter op 22 juli 2021 geroyeerd.

1.4 Huur

18-08-2021
1

1.4 Huur
Ten aanzien van een kantoorruimte w aar de vennootschap is gevestigd, w erd
een huurovereenkomst afgesloten. Deze w erd op 23 juli 2021, met machtiging
van de rechter-commissaris, opgezegd.

18-08-2021
1

Er is tevens - kennelijk- ten aanzien van een oplegger een huurovereenkomst
afgesloten. Die oplegger w erd door het bestuur van de vennootschap na het
uitspreken van het faillissement ingeleverd bij de verhuurder. Te dien aanzien
is een creditnota ontvangen.
De huurovereenkomst ten aanzien van de kantoorruimte is geëindigd en
opgeleverd.

18-02-2022
3

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap besloot tot het indienen van een verzoek tot verlenen van
surseance van betaling, omdat zij voorzag niet te kunnen voortgaan met het
betalen van haar opeisbare schulden. Omdat het vooruitzicht dat de
schuldeisers op termijn zouden kunnen w orden bevredigd niet bleek te
bestaan, is de surseance omgezet in een faillissement.
Het betreft een relatief jonge onderneming die kort na de start personeel in
dienst nam en leaseauto's huurde. De omzet die w erd gerealiseerd bleek
echter niet genoeg om de kosten te dekken. De coronacrisis zou daaraan
debet zijn, zo w erd mij door het bestuur gezegd.
Door zonder personeel te gaan rijden en het w agenpark te doen krimpen naar
één vrachtauto, hoopte men het tij te kunnen keren en de schuldeisers van de
vennootschap alsnog te voldoen. De inkomsten bleken echter volstrekt
onvoldoende daarvoor.
Of dit de w erkelijke en/of enige oorzaak is van het faillissement heb ik nog in
onderzoek.

18-08-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

18-08-2021
1

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er geen w erknemers
in dienst, althans zo is mij door het bestuur gemeld. W el hebben zich de
gemachtigden van tw ee oud-w erknemers gemeld en een loonvordering
ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

18-08-2021
1

3

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Bij het UW V is melding gemaakt van het faillissement, omdat niet valt uit te
sluiten dat er (voormalig) w erknemers zijn die nog aanspraak zouden kunnen
maken op de loongarantieregeling.

18-08-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V laten w eten dat aan vier
gew ezen w erknemers een uitkering is gedaan op grond van de
loongarantieregeling. In totaal gaat het om een bedrag van € 22.474,30. Dit
bedrag is bij mij ter verificatie ingediend, zie hoofdstuk 8.3 van dit verslag.

18-11-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

18-08-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

18-08-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de gehuurde kantoorruimte bevindt zich een geringe kantoorinventaris.
Deze zal in de komende verslagperiode te gelde w orden gemaakt.

18-08-2021
1

De restinventaris is ter verkoop aangemeld bij een veilingbedrijf.

18-11-2022
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, nu er voorzover mij bekend geen zekerheden zijn
gegeven door de vennootschap.

18-08-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen.

18-08-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorzover mij ten tijde van het doen van dit verslag bekend is, zijn er geen
voorraden en onderhanden w erk.

18-08-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

18-08-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van de aanw ezigheid van andere activa dan die hierboven w erden
beschreven, is mij niet gebleken.

18-08-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

18-08-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De facturen die aan de enige opdrachtgever w erden uitgereikt, w erden
overgedragen aan een factormaatschappij. De factuur over w eek 28, de w eek
w aarin de surseance van betaling w erd verleend, is rechtstreeks aan de
opdrachtgever verzonden en bedraagt € 3.391,27 inclusief btw .

18-08-2021
1

De factuur over de periode vanaf verlening van de surseance dient nog te
w orden opgemaakt.
In die afgelopen verslagperiode is de factuur over de boedelperiode
opgemaakt. Het verschuldigde bedrag ad € 564,10 is inmiddels op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

18-11-2021
2

De factuur over de periode voor het uitspreken van het faillissement is ook aan
de faillissementsrekening betaald.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Opstellen facturen.

18-08-2021
1

De w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgerond.

18-11-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

18-08-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen financiering verstrekt door een bank. De vennootschap bankiert bij
ING. Ten tijde van het verlenen van de surseance w as het boedelsaldo € 0,00.

5.2 Leasecontracten
De leasecontracten die door de vennootschap w erden afgesloten, zijn alle
reeds voor het uitspreken van het faillissement geëindigd. Met andere
leasecontracten ben ik niet bekend.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-08-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Door de vennootschap zijn geen zekerheden gegeven.

18-08-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

18-08-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ik ben niet bekend met partijen die eigendomsvoorbehoud pretenderen.

18-08-2021
1

5.6 Retentierechten
Ik ben niet bekend met jegens curanda ingeroepen retentierecht(en).

18-08-2021
1

5.7 Reclamerechten
Ook hiervan is mij niet gebleken.

18-08-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

18-08-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

18-08-2021
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende de surseance van betaling w erd de onderneming voortgezet. Die is
met ingang van 23 juli 2021 gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

18-08-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over het doorrijden voor de
opdrachtgever van de vennootschap. Omdat er geen middelen w aren om
diesel te tanken, is de onderneming uiteindelijk, per 23 juli 2021, gestaakt.
Overigens kon er ook geen sprake meer zijn van voortzetting na die datum,
omdat de bedrijfsverzekeringen w egens niet-betalen van de verschuldigde
premies, w erden geroyeerd.

18-08-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden voor een doorstart w orden nog onderzocht.

18-08-2021
1

6.5 Verantwoording
In de afgelopen verslagperiode heeft één van de middellijk bestuurders te
kennen gegeven dat hij kantoorinventaris en goodw ill w enst over te nemen.

18-11-2021
2

De goodw ill bestaat uit de handelsnaam en een vergoeding voor de overname
van een contract met een opdrachtgever van Hew o Logistics BV.
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn deze activa op 12 september
2021 voor in totaal € 5.000,00 overgedragen. De koopsom is bijgeschreven op
de faillissementsrekening.

6.6 Opbrengst
€ 5.000,00

18-11-2021
2

Toelichting
Zie 6.5 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

18-11-2021
2

Niet van toepassing, de gehele opbrengst komt aan de boedel toe.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Gesprekken met het bestuur van de vennootschap

18-08-2021
1

Gesprekken overnemer, correspondentie en opstellen koopovereenkomst.

18-11-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Of de administratie aan de daaraan te stellen eisen voldoet, is nog onderw erp
van onderzoek.

18-08-2021
1

Het onderzoek loopt nog, meer daarover in de overige onderdelen van dit
hoofdstuk.

18-02-2022
3

De administratie van curanda is voor een deel in bezit van de curator. Deze
voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen.

18-11-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is op 8 juli 2020, dus tijdig, gedeponeerd.

18-08-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsverplichting is voldaan, is nog onderw erp van onderzoek.

18-08-2021
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

18-05-2022
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-08-2021
1

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de komende verslagperiode ter hand
w orden genomen.

Toelichting

18-11-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken ter hand
genomen. Die zullen in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

Toelichting

18-02-2022
3

In het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken heb ik bij brief van 6 januari
2022 vragen gesteld aan de (middellijk) bestuurders van de vennootschap.
Anders dan een verzoek om uitstel tot 31 januari 2022 van de hand van de
adviseur van de (middellijk) bestuurders heb ik daarop nog geen antw oord
gekregen. De curator zal navraag doen en zo nodig maatregelen nemen.

Toelichting

18-05-2022
4

In de afgelopen verslagperiode liet de adviseur w eten dat hij vanw ege een
ernstige corona-infectie niet in de gelegenheid is gew eest om de vragen die in
de brief van 6 januari 2022 w erden gesteld, te beantw oorden. De bestuurders
hebben mij w el voorzien van stukken uit de administratie en daarop een
toelichting gegeven. Deze vormen thans onderw erp van onderzoek.

Toelichting

18-08-2022
5

In de afgelopen verslagperiode zijn de aan het bestuur gestelde vragen bij
herhaling aan hen onder de aandacht gebracht. Met één van de tw ee
middellijk bestuurders heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden. De andere
bestuurder is niet verschenen, alhoew el hij w el w as opgeroepen. Deze
bestuurder is nog eens opgeroepen. Mocht hij bij die gelegenheid niet
verschijnen, dan zal aan de rechter-commissaris w orden verzocht om deze
bestuurder op te roepen voor verhoor op de voet van artikel 105 jo 106 Fw .

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is ook met de andere bestuurder en zijn
adviseur gesproken. De vennootschap heeft op het (middellijk) bestuur
vorderingen in rekening-courant en uit hoofde van verkoop van voertuigen.
Aan het bestuur is verzocht om een voorstel tot terugbetaling daarvan te
doen. Inmiddels hebben beide bestuurders toegezegd een voorstel te zullen
doen.

7.6 Paulianeus handelen

18-11-2022
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-08-2021
1

Toelichting
Zie 7.5 van dit verslag.

Toelichting

18-11-2021
2

Zie 7.5 van dit verslag.

Toelichting

18-02-2022
3

Ook in het kader van dit onderzoek zijn in de brief van 6 januari 2022 (zie
hiervoor bij 7.5) vragen gesteld.

Nee

18-11-2022
6

Toelichting
Zie hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De onderzoeken zullen ter hand w orden genomen.

18-08-2021
1

In de komende verslagperiode zullen de onderzoeken w orden voortgezet. Bij
afronding ervan zullen de conclusies met de rechter-commissaris w orden
gedeeld.

18-02-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

18-08-2021
1

In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden
uitgevoerd.

18-11-2021
2

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

18-02-2022
3

In de afgelopen verslagperiode is met één van de middellijk bestuurders
gesproken naar aanleiding van vragen over de administratie. Naar verw achting
zal in de komende verslagperiode een gesprek met de andere bestuurder
plaatsvinden.

18-08-2022
5

In de afgelopen verslagperiode is ook met de andere bestuurder gesproken
en gecorrespondeerd.

18-11-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 29.233,00

18-08-2021
1

€ 31.815,00

18-11-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ad € 31.815,00 ter
verificatie ingediend.

€ 45.599,00

18-02-2022
3

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ad € 45.599,00 ter
verificatie ingediend.

€ 47.088,00

18-11-2022
6

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ad € 47.088,00 ter
verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 22.474,30

18-11-2021
2

Toelichting
De mij bekende gew ezen w erknemers hebben zich bij het UW V gemeld en aan
hen is een uitkering gedaan op grond van de loongarantieregeling.

€ 23.541,29

18-02-2022
3

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering aangepast tot een bedrag van €
23.541,29.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.449,29

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-11-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

18-08-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het doen van dit verslag hebben vijf schuldeisers hun vordering
bij mij ter verificatie ingediend.

24

18-11-2021
2

Toelichting
Tot op heden hebben 24 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie
ingediend.

27

18-02-2022
3

Toelichting
Tot op heden hebben 27 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 39.707,45

18-08-2021
1

€ 219.202,06

18-11-2021
2

€ 235.136,26

18-02-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover is op dit moment nog niets te zeggen.

18-08-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bekende crediteuren zijn inmiddels uitgenodigd om hun vordering ter verificatie
in te dienen.

18-08-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ik heb (nog) geen procedures aanhangig gemaakt.

18-08-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-08-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-08-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-08-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of een doorstart tot de
mogelijkheden behoort.
Tevens dient nog aan de opdrachtgever gefactureerd te w orden over de
boedelperiode.

18-08-2021
1

Ook zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden uitgevoerd.
In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden
uitgevoerd.

18-11-2021
2

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen w orden voortgezet, zie hoofdstuk 7
van dit verslag.

18-02-2022
3

Ook in de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet. Naar verw achting zullen deze dan ook kunnen w orden
afgerond.

18-05-2022
4

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek zijn aan het bestuur
vragen gesteld over de administratie. Eén van de bestuurders dient nog
inlichtingen te verstrekken. Deze bestuurder is inmiddels opgeroepen voor een
gesprek.

18-08-2022
5

Daarnaast is de kantoorinventaris nog niet verkocht. In de komende
verslagperiode zal w orden getracht deze alsnog aan te bieden en te gelde te
maken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daarvan is in dit stadium nog niets te zeggen.

18-08-2021
1

De termijn w aarop het faillissement w ordt afgew ikkeld, hangt af van de
uitkomst van de rechtmatigheidsonderzoeken.

18-05-2022
4

Afhankelijk van het antw oord op de vraag of met het bestuur een regeling
getroffen kan w orden, kan het faillissement binnen afzienbare tijd w orden
afgew ikkeld.

18-11-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2023

10.4 Werkzaamheden overig

18-11-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

