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mr E. Nijdam

Algemene gegevens
Naam onderneming
Do-Bo Tanktransport B.V.

15-11-2021
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Zw olle d.d. 20 oktober 2021 is
de besloten vennootschap Do-Bo Tanktransport B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (8013 RN) Zw olle aan de Conradstraat 2, in staat van
faillissement verklaard met benoeming van mr. M.M. Verhoeven tot rechtercommissaris en aanstelling van mr. E. Nijdam tot curator.

15-11-2021
1

De gefailleerde vennootschap zal hierna w orden aangeduid als 'Do-Bo'.

Activiteiten onderneming
Do-Bo verrichte activiteiten op het gebied van tanktransport van nietgevaarlijke stoffen over de w eg, zow el naar binnen- als buitenland. De
activiteiten van Do-Bo zijn per 20 oktober 2021 gestaakt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ 2.126,70

€ 2.126,70

2019

€ 1.179.217,03

€ 167.616,43

€ 190.264,93

2020

€ 1.372.849,45

€ 332.244,79

€ 372.803,42

15-11-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Op 18 oktober 2018 is Do-Bo opgericht. De jaarrekening 2020 van DO-Bo is
nog niet gedeponeerd. Bovenstaande financiële gegevens zijn gebaseerd op
de (voorlopige) cijfers verkregen van de boekhouder van Do-Bo.

15-11-2021
1

In verslag 1 zijn per abuis de verkeerde resultaten opgenomen onder de kolom
'w inst en verlies'. Deze zijn bij indiening van het tw eede verslag gecorrigeerd.

14-02-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

15-11-2021
1

Toelichting
In 2020 w aren er negen personeelsleden in dienst van Do-Bo. Door
omstandigheden is een chauffeur ontslagen en is een andere chauffeur op
non-actief gesteld.
Op faillissementsdatum w aren er zeven personeelsleden in dienst van Do-Bo.
Deze arbeidsovereenkomsten zijn direct door de curator beëindigd.

Boedelsaldo
€ 11.368,47

15-11-2021
1

€ 11.655,98

14-02-2022
2

€ 12.155,98

28-06-2022
3

Toelichting
Er is een boedelbijdrage ad € 500,- door de bestuurder betaald.

Verslagperiode

Verslagperiode
van

15-11-2021
1

20-10-2021
t/m
12-11-2021
van

14-02-2022
2

12-11-2021
t/m
14-2-2022
van

28-06-2022
3

14-2-2022
t/m
28-6-2022
van

10-11-2022
4

28-6-2022
t/m
24-10-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 24 min

2

19 uur 0 min

3

41 uur 6 min

4

8 uur 24 min

totaal

113 uur 54 min

Toelichting bestede uren
de meeste uren in verslagperiode 3 zijn gebruikt voor het boekenonderzoek en
rechtmatigheidsonderzoek.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

28-06-2022
3

De enig bestuurder en enig aandeelhouder van Do-Bo is de besloten
vennootschap Ke-No Logistics B.V. De heer C.A.J. Schraag is enig bestuurder
en enig aandeelhouder van Ke-No Logistics B.V. De heer Schraag is derhalve
middellijk bestuurder en aandeelhouder van Do-Bo.

15-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend met een Europese betalingsbevelprocedure tegen Do-Bo.
Deze procedure is voor de faillissementsdatum opgestart door een
buitenlandse crediteur. Verder zijn de curator geen andere procedures bekend.

15-11-2021
1

Tijdens de tw eede verslagperiode is de curator bekend gew orden met nog een
(incasso)procedure tegen Do-Bo. Het betreft een Roemeens vonnis, gew ezen
op 16 december 2021. Dit Roemeense vonnis is van dezelfde crediteur als die
de hierboven beschreven Europese betalingsbevelprocedure tegen Do-Bo
heeft opgestart. Deze vordering is door de curator voorlopig erkend als
concurrente vordering.

14-02-2022
2

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met lopende verzekeringen. Alle verzekeringen liepen
via Ke-No Logistics B.V.

15-11-2021
1

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement huurde Do-Bo geen bedrijfspand. Zij is gevestigd
in hetzelfde bedrijfspand als Ke-No Logistics B.V. en de besloten vennootschap
Truck Cargo B.V. (zusterondernemingen van Do-Bo). Ke-No Logistics B.V. is
huurder van dit bedrijfspand. Er is geen onderlinge (schriftelijke)
huurovereenkomst gesloten.

1.5 Oorzaak faillissement

15-11-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Op w oensdag 20 oktober 2021 w erd het faillissement van Do-Bo uitgesproken.
Vervolgens is een afspraak gemaakt met de bestuurder van Do-Bo. Op
donderdag 21 oktober 2021 is een bezoek gebracht aan het bedrijfspand aan
de Conradstraat 2. De bestuurder van Do-Bo w as hier samen met zijn
(bedrijfs-)adviseur aanw ezig. Hier heeft een intakegesprek plaatsgevonden,
w aarbij de achtergronden en de gang van zaken van het faillissement zijn
besproken. Uit dit gesprek bleek het volgende.

15-11-2021
1

De bestuurder van Do-Bo heeft aangegeven dat er een aantal incidenten zijn
voorgevallen met chauffeurs. Zo heeft hij een chauffeur moeten ontslaan
omdat deze onder invloed achter het stuur w as aangetroffen en heeft hij een
andere chauffeur ontslagen w egens roekeloos rijgedrag. Daarnaast zijn er ook
nog tw ee chauffeurs uit eigen bew eging vertrokken. In korte tijd verloor Do-Bo
vier chauffeurs, w aardoor diverse trucks langs de kant bleven staan. Volgens
de bestuurder w aren de opdrachten er w el, maar kon hij deze niet laten
uitvoeren w egens een gebrek aan chauffeurs. Hierdoor liep hij het afgelopen
jaar naar eigen zeggen veel omzet (12-15K per w eek) mis.
Naast de personeelsproblemen w aren er veel tegenvallers met betrekking tot
het onderhoud aan de trucks. Do-Bo heeft erg hoge en onverw achte
onderhoudskosten gehad. Dit heeft ertoe geleid dat Do-Bo niet meer aan haar
financiële verplichtingen kon voldoen. De bestuurde van Do-Bo heeft nog enige
tijd geprobeerd om de financiële gaten te vullen, maar dit lukte naar eigen
zeggen niet meer. De bestuurder gaf aan dat hij geen andere keuze meer had
dan het faillissement van Do-Bo aan te vragen. Vervolgens w erd het eigen
faillissement aangevraagd.
Het boekenonderzoek heeft geen andere oorzaken van het faillissement aan
het licht gebracht. De curator concludeert dan ook dat de oorzaken van het
faillissement zijn gelegen in het personeelstekort, tegenvallende inkomsten
en hoge (deels onverw achte) onderhoudskosten aan trucks.

10-11-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

15-11-2021
1

7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

15-11-2021
1

9
Toelichting
In 2020 w aren er meer chauffeurs (9) in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-10-2021

7

Na ontslag van het personeel heeft op 28 oktober 2021 een
personeelsbijeenkomst plaatsgevonden met het UW V.

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft gecontroleerd of het personeel na datum ontslag nog
w erkzaamheden heeft uitgevoerd. Hierover is ook nog gesproken met het
personeel tijdens de personeelsbijeenkomst. Hier is benadrukt dat het
personeel geen w erkzaamheden meer uit hoefde te voeren voor Do-Bo, nu de
w erkzaamheden van de onderneming door de curator gestaakt zijn.
Tw ee personeelsleden hebben tijdens de personeelsbijeenkomst aangegeven
een nieuw e baan te hebben gevonden. Deze personeelsleden hebben
toestemming gekregen van de curator om in afw ijking van de opzegtermijn al
aan de slag te gaan bij hun nieuw e w erkgever. Het UW V is hiervan op de
hoogte gesteld.
Een personeelslid heeft met toestemming van de curator op 25 oktober 2021
nog een rit gereden. Deze rit stond al gepland ten tijde van de faillietverklaring
van Do-Bo. Per 1 november 2021 is dit personeelslid overgenomen door Truck
Cargo B.V. (een zusteronderneming van Do-Bo).

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

15-11-2021
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing. Er zijn vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De
tanktransportauto's zijn geleased van Ke-No Logistics B.V., een
zustervennootschap van Do-Bo (ene en ander nog te verifiëren door de
curator).

15-11-2021
1

De curator heeft definitief vastgesteld dat er geen sprake is van
bedrijfsmiddelen.

10-11-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw de belangen
van de fiscus behartigen.

15-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden/onderhanden w erk aangetroffen. Voorraden
zijn er nooit gew eest.

15-11-2021
1

De ritten/het vervoer w erden pas gefactureerd na het rijden. Er w as dus geen
onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar een aantal trucks, w aar de
bedrijfsnaam van Do-Bo op stond. Uit navraag bij de RDW blijkt dat deze trucks
geen eigendom zijn (gew eest) van Do-Bo.

14-02-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren

€ 15.691,88

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 15.691,88

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Alle debiteuren zijn verpand aan een factormaatschappij.

15-11-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

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

15-11-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen van bank(en).

5.2 Leasecontracten
Do-Bo is geen partij bij leaseovereenkomsten. Alle leasecontracten m.b.t. de
trucks zijn gesloten door Ke-No Logistics B.V.

15-11-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De factormaatschappij (Blue Factor) heeft een pandrecht op debiteuren. Deze
zijn reeds aan haar verpand.

15-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen separatisten bekend.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

15-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich geen crediteuren met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud gemeld.

15-11-2021
1

5.6 Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren met een beroep op een
retentierecht gemeld.

15-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren met een beroep op een
reclamerecht gemeld.

15-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

15-11-2021
1

De curator zal nog een boedelbijdrage ontvangen voor de op 25 oktober 2021
gereden rit.

€ 500,00

28-06-2022
3

Toelichting
de boedelbijdrage is inmiddels voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn door de curator beëindigd, w aardoor
er geen sprake is van voortzetting van de onderneming (behoudens de eerder
genoemde rit).

15-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

15-11-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten zijn al beëindigd, w aardoor er geen sprake is van een doorstart
van de onderneming.

15-11-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

15-11-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

15-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

15-11-2021
1

Zie punt 5.8.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende
verslagperiode nader onderzoeken.

15-11-2021
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
boekhoudplicht.
De curator heeft voorlopig geconstateerd dat is voldaan aan de
boekhoudplicht.

28-06-2022
3

De curator heeft de volledige administratie ontvangen en een
boekenonderzoek uitgevoerd. Er is voldaan aan de boekhoudverplichting.

10-11-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.
De jaarrekening over 2019 is op 30 november 2020 gedeponeerd, derhalve
tijdig.
De jaarrekening over 2020 is (nog) niet gedeponeerd.

15-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

15-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-11-2021
1

De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. In de komende verslagperiodes zal dit alsnog
plaatsvinden.

Toelichting

14-02-2022
2

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. De verw achting is dat het onderzoek in de
komende verslagperiode zal w orden afgerond. Indien de resultaten daartoe
aanleiding geven zal dit met de bestuurder besproken w orden.

Toelichting

28-06-2022
3

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Nee
Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek afgerond. Er is niet gebleken van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

10-11-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-11-2021
1

Toelichting
De curator heeft een begin gemaakt met het onderzoek naar onder andere de
financiële administratie. De komende verslagperiodes w ordt dit onderzoek
voortgezet.

In onderzoek

14-02-2022
2

Toelichting
Komende verslagperiode zal het onderzoek naar (eventuele) paulianeuze
rechtshandelingen voortgezet w orden. Indien de resultaten daartoe aanleiding
geven dan zal dit met de betrokkenen besproken w orden.

In onderzoek

28-06-2022
3

Toelichting
De curator onderzoekt nog of er sprake is van paulianeuze handelingen.

Nee

10-11-2022
4

Toelichting
De curator is niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie punt 7.8.

15-11-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende
verslagperiode nader onderzoeken.

15-11-2021
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De
curator is bezig met het onderzoeken van de verschillende
rekeningcourantposities met de aan Do-Bo gelieerde ondernemingen.
De komende verslagperiode zal het onderzoek w orden voortgezet en - naar
verw achting - w orden afgerond.

14-02-2022
2

De curator heeft vragen gesteld aan de bestuurder en is nog in afw achting van
een aantal antw oorden. Dit onderzoek kan nog niet w orden afgerond.

28-06-2022
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Niet is gebleken van
onrechtmatigheden.

10-11-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

15-11-2021
1

De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven
tot de gebruikelijke.

€ 53.596,16

28-06-2022
3

€ 58.377,43

10-11-2022
4

Toelichting
€ 44.546,07 - loonvordering UW V ex artikel 66 lid 1 W W
€ 4.781,27 - pensioenpremie UW V ex artikel 66 lid 2 W W
€ 9.050,09 - premie w g-deel SV UW V ex artikel 66 lid 3 W W

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 298.067,00

15-11-2021
1

Toelichting
Loonheffing en Omzetbelasting.

€ 307.231,00

14-02-2022
2

Toelichting
Loonheffing en omzetbelasting 2019, 2020 en 2021.

€ 360.403,00
Toelichting
Loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting 2019, 2020 en 2021.

8.3 Pref. vord. UWV

28-06-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

15-11-2021
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

Toelichting

14-02-2022
2

Vordering UW V is nog niet bekend.

€ 58.029,19

28-06-2022
3

€ 58.029,19

10-11-2022
4

Toelichting
€ 48.621,90 - loonvordering ex artikel 66 lid 1 W W
€ 9.407,29 - premie w g-deel SV ex artikel 66 lid 3 W W

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-02-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

15-11-2021
1

16

14-02-2022
2

17

28-06-2022
3

18

10-11-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 15.489,38

15-11-2021
1

€ 37.854,10

14-02-2022
2

€ 38.437,10

28-06-2022
3

€ 79.801,20

10-11-2022
4

Toelichting
€ 41.364,10 concurrente vordering van het UW V inz. pensioenpremies ex
artikel 66 lid 2 W W .

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet aan te geven w elke w ijze van afw ikkeling te
verw achten is.

15-11-2021
1

Het is nog niet met zekerheid te zeggen w elke w ijze van afw ikkeling te
verw achten is.

14-02-2022
2

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement op
grond van het bepaalde in artikel 16 Fw op te heffen.

10-11-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het is nog niet met zekerheid te zeggen w elke w ijze van afw ikkeling te
verw achten is.

28-06-2022
3

Er resteren geen w erkzaamheden meer. Het faillissement zal op grond van
artikel 16 Fw w orden afgew ikkeld.

10-11-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Hope Sped SRL (Roemenië), in verband met de hierna te noemen vordering op
Do-Bo.

15-11-2021
1

9.2 Aard procedures
Europese betalingsbevelprocedure - gestart op 13 oktober 2021. De vordering
van Hope Sped bedraagt € 4.248,07

15-11-2021
1

9.3 Stand procedures
Do-Bo heeft een verw eerschrift ingediend vlak voor datum faillissement. De
curator is nog geen vonnis bekend.

15-11-2021
1

De curator heeft per post een Roemeens vonnis (in de Roemeense taal)
ontvangen. Dit vonnis dateert van 16 december 2021. De vordering van deze
crediteur is reeds aan de voorlopige crediteurenlijst toegevoegd.

14-02-2022
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator voert geen w erkzaamheden uit m.b.t. bovenstaande procedure.

15-11-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen zoals hiervoor in dit verslag genoemd
zijn de onderzoeken nog niet afgerond; deze zullen in de komende
verslagperiode(s) w orden voortgezet. Deze onderzoeken bestaan o.a. uit een
boekenonderzoek en een rechtmatigheidsonderzoek.

15-11-2021
1

Het boekenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek zullen in de komende
verslagperiode w orden voortgezet en - naar verw achting en indien mogelijk w orden afgerond.

14-02-2022
2

De curator is nog niet toe aan de afrondende fase van het faillissement. Dit
komt omdat het onderzoek van de curator nog niet is afgerond.

28-06-2022
3

Er resteren geen w erkzaamheden meer. Gelijktijdig met indiening van dit
verslag zal een verzoek gedaan w orden aan de rechter-commissaris om het
faillissement op basis van het bepaalde in artikel 16 Fw op te heffen.

10-11-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement en
het onderzoek naar de bijbehorende kw esties zoals hiervoor gesignaleerd,
bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan daarom nog niet aangeven op
w elke termijn het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

15-11-2021
1

Naar verw achting zal het faillissement binnen een halfjaar na heden w orden
afgerond.

14-02-2022
2

De afw ikkeling zal naar verw achting langer duren dan eerder gemeld. Dit komt
omdat het onderzoek van de curator nog niet is afgerond.

28-06-2022
3

Het faillissement zal w orden afgew ikkeld, zie 10.1

10-11-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Hiervoor verw ijst de curator naar punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

15-11-2021
1

