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mr. R. Cats
mr K. Verheij

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Uitert Transport B.V.

01-03-2022
1

Gegevens onderneming
Van Uitert Transport B.V. is statutair en feitelijk gevestigd te Lisse aan de
Evertsenstraat 22. De vennootschap is opgericht op 5 maart 2020 blijkens de
statuten.

01-03-2022
1

Activiteiten onderneming
Blijkens de Kamer van Koophandel verrichte Van Uitert Transport B.V. de
volgende activiteiten:
Goederenvervoer over de w eg (geen verhuizingen) – SBI-code: 4941.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2021
2020

€ 209.811,51

€ 23.649,30

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

01-03-2022
1

Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen financiële overzichten beschikbaar, omdat er tot nu toe geen
jaarrekeningen zijn opgesteld.

01-03-2022
1

Een gedeelte van de financiële gegevens is inmiddels ontvangen. De
boekhouding lijkt te zijn bijgew erkt tot 11 oktober 2021. De aangeleverde
administratie lijkt daarnaast incompleet te zijn en er is geen jaarrekening
opgesteld. De curator zal verder onderzoek gaan doen naar de financiële
administratie.

01-06-2022
2

De curator is bezig met onderzoek naar de aanw ezige financiële
administratie. Via de voormalig boekhouder is extra informatie ontvangen. De
curator is tot op dit moment nog in afw achting van opgevraagde informatie
bij de bestuurders, w elke ondanks diverse verzoeken nog niet is ontvangen
door de curator.

31-08-2022
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

01-03-2022
1

Boedelsaldo
€ 0,00

01-03-2022
1

€ 20.067,95

01-06-2022
2

Toelichting
In het boedelsaldo zit nog een opbrengst ten behoeve van de pandhouder, de
boedel heeft een bedrag van € 13.662,72 ontvangen, van dit bedrag kan een
boedelbijdrage w orden ingehouden. In de komende verslagperiode zal deze
factuur w orden opgemaakt en voldaan middels verrekening, de aan de
pandhouder toekomende opbrengst zal in de aankomende verslagperiode aan
de pandhouder w orden voldaan.

€ 21.017,80
Toelichting
De in het vorige verslag aangegeven opbrengst ten behoeve van de
verpande vrachtw agen is - met de in mindering gebrachte boedelbijdrage overgemaakt aan desbetreffende pandhouder.

Verslagperiode

31-08-2022
3

Verslagperiode
van
1-2-2022

01-03-2022
1

t/m
1-3-2022
van
2-3-2022

01-06-2022
2

t/m
30-5-2022
van
31-5-2022

31-08-2022
3

t/m
28-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 30 min

2

105 uur 0 min

3

67 uur 12 min

totaal

217 uur 42 min

Toelichting bestede uren
44:54 uur RW V
0:36 uur TKB

01-03-2022
1

Bestede uren in verslagperiode:
85:48 RW V
19:12 TKB

01-06-2022
2

Bestede uren totaal:
130:42 RW V
19:48 TKB
Bestede uren in verslagperiode:
54:12 RW V
13:00 TKB
Bestede uren totaal:
184:54 RW V
32:48 TKB

31-08-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming Van Uitert Transport B.V. is opgericht op 5 maart 2020. De
onderneming w as actief in de transportsector, w elke door Europa middels
vrachtw agenvervoer verschillende transportdiensten (voornamelijk ten aanzien
van zeecontainers) uitvoerde. De onderneming w erd feitelijk gevoerd door één
van de tw ee bestuurders, de heer Van Uitert. Zijn zus, mevrouw Van Uitert,
w as statutair bestuurder maar niet betrokken bij het dagelijkse besturen van
de vennootschap. Bij de vennootschap w aren vier chauffeurs in dienst. Er
w aren ook vier vrachtw agens aanw ezig. Drie van de vrachtw agens zijn
gefinancierd middels een leaseconstructie en één vrachtw agen is uit eigen
middelen voldaan. Op dit laatste voertuig rust een pandrecht. Er is geen
bedrijfspand.

01-03-2022
1

1.2 Lopende procedures
Naar opgaaf van de bestuurders zijn er geen lopende gerechtelijke
procedures.

01-03-2022
1

1.3 Verzekeringen
Naar opgaaf van de bestuurders zijn alle lopende verzekeringen voor datum
faillissement reeds beëindigd.

01-03-2022
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van een bedrijfspand.

01-03-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming is opgericht door de bestuurder, de heer Van Uitert, die zelf
als chauffeur diensten voor de onderneming heeft uitgevoerd. De onderneming
heeft na november 2020 een flinke groei doorgemaakt en de onderneming had
door middel van externe financiering daarna de beschikking over een totaal
van vier vrachtw agens (drie via leaseconstructie en één via eigen middelen) en
had vier personeelsleden (allen chauffeurs) in dienst. Volgens de bestuurders
gingen na deze periode van groei veel (buitenlandse) opdrachtgevers failliet of
namen geen diensten meer af, en zijn er diverse gebeurtenissen gew eest die
financieel grote impact hebben gehad op de onderneming, w aaronder de
diefstal van een container w elke niet w erd gedekt door de verzekering. Zow el
als vermeld door één van de bestuurders, als uit voorlopig onderzoek gedaan
door de curator van de boekhouding, is gebleken dat één van de bestuurders
van de vennootschap vermoedelijk een aanzienlijke debet rekening-courant
verhouding heeft met de vennootschap. De curator verricht hoe dan ook zelf
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

01-03-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

01-03-2022
1

Toelichting
Er w aren 4 w erknemers als vrachtw agenchauffeur in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

01-03-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-2-2022

4

Alle personeelsleden is het ontslag aangezegd.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie positie w erknemers, aanzeggen ontslag, beantw oorden vragen
w erknemers, correspondentie bestuurders, UW V, Belastingdienst en rechtercommissaris.

01-03-2022
1

Correspondentie UW V, beantw oorden vragen w erknemers, correspondentie
bestuurders.

01-06-2022
2

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

01-03-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar onroerende zaken verricht.

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-03-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Vrachtw agen (excl btw )

€ 12.750,00

€ 1.250,00

totaal

€ 12.750,00

€ 1.250,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover bekend en naar opgaaf van de bestuurder bestaan de
bedrijfsmiddelen uit één vrachtw agen die door eigen middelen is aangeschaft.
Op deze vrachtw agen rust een pandrecht. De curator is in overleg over de
verkoop van de vrachtw agen en een boedelbijdrage.

01-03-2022
1

De vrachtw agen is – in opdracht en met toestemming van de pandhouder verkocht en overgeschreven. De curator is bezig met de financiële afw ikkeling
hiervan en ontvangt hiervoor een boedelbijdrage.

01-06-2022
2

De opbrengst van de vrachtw agen is - minus de boedelbijdrage overgemaakt aan desbetreffende pandhouder. De financiële afw ikkeling van
de vrachtw agen is hiermee afgew ikkeld.

31-08-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen bodemzaken aangetroffen w elke te gelde kunnen w orden
gemaakt.

01-03-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek bedrijfsmiddelen, correspondentie bestuurder,
leasemaatschappijen, onderzoek administratie.

01-03-2022
1

Onderzoek bedrijfsmiddelen, correspondentie pandhouder, correspondentie
veiling en onderzoek administratie.

01-06-2022
2

Correspondentie pandhouder.

31-08-2022
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet-verstuurde factuur w erkzaamheden failliet.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn volgens opgaaf van de bestuurder geen voorraden aanw ezig. Er is één
factuur w elke nog niet w as verzonden van onderhanden w erk, opgesteld door
de curator en verzonden. De curator is in afw achting van de gelden.

01-03-2022
1

Door failliet zijn w erkzaamheden van voor faillissement gefactureerd na datum
faillissement. De curator is nog in afw achting van de te ontvangen gelden.

01-06-2022
2

De gelden zijn ontvangen op de boedelrekening.

31-08-2022
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek voorraden en onderhanden w erk, correspondentie bestuurders,
diverse w erkzaamheden inzake onderhanden w erk.

01-03-2022
1

Onderzoek onderhanden w erk, correspondentie bestuurders.

01-06-2022
2

Correspondentie bestuurders, correspondentie debiteuren onderhanden
w erk, correspondentie debiteuren.

31-08-2022
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn nog geen andere activa aangetroffen.

01-03-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar andere activa, correspondentie bestuurders, onderzoek
administratie.

01-03-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Rekening-courantverhouding
totaal

Toelichting debiteuren
Er heeft zich een factoringmaatschappij gemeld. Daarnaast heeft zich een
financier, Qredits, gemeld die stelt pandrechten te hebben op (alle)
vorderingen. De factoringmaatschappij stelt (nagenoeg) alle vorderingen
gecedeerd te hebben gekregen. De curator doet hier onderzoek naar. Tevens
de curator onderzoek naar de aangeleverde pandaktes en
factoringovereenkomsten. Voor meer informatie hierover zie punt 5. Verder
bestaat vermoedelijk een vordering uit hoofde van een rekeningcourantverhouding op een van de bestuurders. De curator doet hier onderzoek
naar.

01-03-2022
1

De curator is bezig met onderzoek naar de factoringmaatschappij en het
pandrecht dat op de debiteuren rust. De rekening-courantverhouding met de
bestuurders w ordt daarnaast onderzocht door de curator.

01-06-2022
2

De curator heeft onderzoek verricht naar nog openstaande debiteuren.
Enkele debiteuren zijn aangeschreven w aarvan vermoed w ordt dat er nog
een openstaande vordering is. Een eerste betaling(en) is/zijn ontvangen en
enkele debiteuren hebben aangetoond dat de vordering(en) reeds betaald
is/zijn. De curator is in afw achting van een reactie van de overig
aangeschreven debiteuren.

31-08-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie bestuurders, factoringmaatschappij en pandhouder.
Onderzoek administratie en aangeleverde stukken.

01-03-2022
1

Correspondentie bestuurders, factoringmaatschappij en pandhouder.
Onderzoek administratie en aangeleverde stukken.

01-06-2022
2

Correspondentie debiteuren, onderzoek administratie.

31-08-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 7.248,40
Toelichting vordering van bank(en)

01-03-2022
1

De Rabobank heeft via een incassobureau een vordering ad €7.248,40
ingediend voor een opstaande ongeoorloofde debetstand. De curator doet
onderzoek naar de aangeleverde stukken.

Toelichting vordering van bank(en)

01-06-2022
2

Er is via een incassobureau namens de Rabobank een aanvullende vordering
ad € 2.500,- bij de curator binnengekomen. De curator is afw achtende op extra
informatie en zal de vordering beoordelen.

5.2 Leasecontracten
Er zijn enkele leasemaatschappijen, te w eten ABN AMRO Asset Based Finance
N.V. h.o.d.n. ABN AMRO Lease voor een drietal voertuigen en De Lage Landen
lease voor een containerchassis. De curator doet onderzoek naar de
aangeleverde stukken en doet onderzoek in geval van verkoop/veiling naar
een mogelijke boedelbijdrage.

01-03-2022
1

De curator heeft onderzoek naar de leaseconstructies afgerond. De
leasemaatschappijen hebben een openstaande vordering ingediend.

01-06-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Qredits heeft een pandrecht op een door eigen middelen aangekochte
vrachtw agen. Verder heeft Qredits documentatie van pandaktes verstrekt. De
curator doet onderzoek naar de deze pandaktes.

01-03-2022
1

De curator heeft het onderzoek naar de pandaktes afgerond. Er zijn
vooralsnog geen bijzonderheden naar voren gekomen.

01-06-2022
2

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft het specifieke pandrecht ten aanzien van het voertuig van
Qredits erkend. De curator is in overleg met Qredits over de executie van het
specifieke pandrecht op het voertuig. De curator doet nog nader onderzoek
naar de overige pandaktes.

01-03-2022
1

De curator heeft het onderzoek naar de pandaktes afgerond. Er zijn
vooralsnog geen bijzonderheden naar voren gekomen.

01-06-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is een aantal zaken w elke onder eigendomsvoorbehoud middels een
financial leaseconstructie is geleverd. De curator doet onderzoek naar de
aangeleverde stukken.

01-03-2022
1

De curator heeft het onderzoek naar het eigendomsvoorbehoud afgerond. Er
zijn vooralsnog geen bijzonderheden naar voren gekomen.

01-06-2022
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Naar opgaaf van de bestuurders is geen sprake van enige retentierechten.

01-03-2022
1

5.7 Reclamerechten
Naar opgaaf van de bestuurders is geen sprake van enige retentierechten.

01-03-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

01-03-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie kredietverstrekkers, leasemaatschappijen en banken, nader
bestuderen stukken.

01-03-2022
1

Correspondentie kredietverstrekkers, leasemaatschappijen en banken,
onderzoek ontvangen stukken.

01-06-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

01-03-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

01-03-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

01-03-2022
1

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

01-03-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-03-2022
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

01-03-2022
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

01-03-2022
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar mogelijkheden doorstart onderneming.

01-03-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding – voor zover aanw ezig – veiliggesteld en
doet hier onderzoek naar.

01-03-2022
1

De curator is nog bezig met onderzoek naar de boekhouding.

01-06-2022
2

De curator heeft via de voormalig boekhouder en de heractivering van het
voormalig boekhoudprogramma aanvullende administratie ontvangen. De
bestuurders zijn tot op dit moment in gebreke gebleven met het aanleveren
van de opgevraagde informatie.

31-08-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Naar opgaaf van de boekhoudster zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd,
vanw ege het feit dat de jaarrekeningplicht van 2020 en 2021 samenvallen en
sprake is van een verlengd boekjaar. Dat betekent dat er tot op heden geen
jaarrekeningen zijn opgemaakt, althans, op diende te w orden gemaakt.

01-03-2022
1

Naar opgaaf van de boekhouder is er na 11 oktober 2021 geen boekhouding
meer verw erkt. Naar opgaaf van de bestuurders zou er na 11 oktober 2022
w el nog boekhouding verw erkt zijn. De curator doet hier onderzoek naar.

01-06-2022
2

Tot op dit moment hebben de bestuurders geen aanvullende administratie
aangeleverd w aaruit blijkt dat de boekhouding na 11 oktober 2021 verw erkt
is.

31-08-2022
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien het feit dat er geen jaarrekeningen zijn opgesteld, zijn er ook geen
goedkeuringsverklaringen van de accountant.

01-03-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens het handelsregister is het geplaatste kapitaal ad €120,= volledig
gestort. De curator zal dit aan de hand van de bedrijfsadministratie verifiëren.

01-03-2022
1

Failliet heeft vooralsnog voldaan aan volstortingsplicht van het geplaatst
aandelenkapitaal.

01-06-2022
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-03-2022
1

De curator doet, zoals gebruikelijk, onderzoek naar de handelingen van het
bestuur voorafgaand aan het faillissement.

Toelichting

31-08-2022
3

Ondanks herhaaldelijk verzoek hebben de bestuurders tot op dit moment
nagelaten extra informatie aan te leveren. Ook een verklaring tot
verduidelijking van gemaakte transacties ontbreekt tot op dit moment.
Vooralsnog is de curator in afw achting van deze informatie.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
De curator doet, zoals gebruikelijk, onderzoek naar eventueel paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-03-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De administratie is – voor zover bekend en aanw ezig – veiliggesteld. De
curator doet onderzoek naar rechtmatigheden.

01-03-2022
1

De curator is nog bezig met onderzoek naar rechtmatigheden.

01-06-2022
2

De curator is nog bezig met onderzoek naar rechtmatigheden en heeft het
bestuur verzocht extra informatie aan te leveren.

31-08-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg bestuur, inneming en veiligstellen stukken, overleg en correspondentie
boekhoudster.

01-03-2022
1

Overleg bestuur, onderzoek ontvangen stukken, overleg en correspondentie
boekhoudster.

01-06-2022
2

Overleg bestuur, onderzoek ontvangen stukken, correspondentie
boekhoudster.

31-08-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

01-03-2022
1

Curatorsalaris ohw

Toelichting

01-06-2022
2

1 boedelvordering ad € 6,39 (accountancy)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 72.251,00

01-03-2022
1

€ 100.510,00

01-06-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.000,00

01-03-2022
1

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement

€ 693,75

01-06-2022
2

Toelichting
Aanvullende aanvraagkosten faillissement.

€ 2.693,75

31-08-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

01-03-2022
1

21

01-06-2022
2

23

31-08-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 175.412,12

01-03-2022
1

€ 202.894,25

01-06-2022
2

€ 260.167,32

31-08-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft thans nog geen zicht op de w ijze van afw ikkeling.

01-03-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken van ingediende vorderingen, correspondentie en contact
crediteuren, controle aangeleverde stukken.

01-03-2022
1

Verw erken ingediende vorderingen en correspondentie crediteuren.

31-08-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-03-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-03-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-03-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

01-03-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek administratie.
Verw erken crediteuren.
Verw erken debiteuren.
Nader onderzoek leaseovereenkomsten, pandakte(s) en
factoringovereenkomst(en).
Veilen vrachtw agen ten behoeve van pandhouder.

01-03-2022
1

Onderzoek administratie.
Verw erken crediteuren.
Verw erken debiteuren.
Financiële afw ikkeling vrachtw agen ten behoeve van pandhouder.

01-06-2022
2

Verw erken debiteuren.
Opgevraagde informatie bestuurders onderzoeken.

31-08-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

01-03-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2022

31-08-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie diverse geïnteresseerde partijen in de activa van de
onderneming.

01-03-2022
1

Nadere correspondentie met bestuurders.

01-06-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

