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Algemene gegevens
Naam onderneming
Commandeur Logistiek B.V.

14-02-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Commandeur Logistiek B.V.,
statutair gevestigd te Hoorn,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69397791,
vestigingsadres: Atoomw eg 2, unit 2, 1627LE Hoorn.

14-02-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens handelsregister:
SBI-code: 7490 - Overige specialistische zakelijke dienstverlening.
Het uitbesteden van transport - Logistieke dienstverlening.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 30.624,20

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 66.784,33

€ 378.707,38

Toelichting financiële gegevens

14-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de balans en w inst- en verliesrekening van gefailleerde
opgevraagd bij de directie en ontvangen op 14 februari 2019.
Uit de kolommenbalans blijkt een verlies van € 66.784,33.

14-02-2019
1

Over de periode voor 1 januari 2018 zijn nog geen stukken aangeleverd.
Er w ordt daarnaast beschikt over de jaarstukken 2016 van de eenmanszaak
die gedreven w erd onder de naam Internationaal Transport Commandeur voor
oprichting van failliet. Er w ordt vooralsnog vanuit gegaan dat de jaarstukken
van de eenmanszaak aansluiten op de balans en w inst- en verliesrekening van
Internationaal Transport Commandeur B.V., de zustervennootschap van failliet.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Gefailleerde had geen personeel.

14-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-02-2019
1

€ 0,00

14-05-2019
2

€ 5.197,23

14-08-2019
3

Verslagperiode
van
22-1-2019

14-02-2019
1

t/m
14-2-2019
van
15-2-2019

14-05-2019
2

t/m
14-5-2019
van
15-5-2019
t/m
14-8-2019

Bestede uren

14-08-2019
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27,42 uur

2

10,75 uur

3

7,33 uur

totaal

45,50 uur

Toelichting bestede uren
Verslag 1: 27 uren en 25 minuten.

14-02-2019
1

Zie bijgevoegde urenverantw oording.
Verslag 1: 27 uren en 25 minuten.
Verslag 2: 10 uren en 45 minuten.
Totaal: 38 uren en 10 minuten.

14-05-2019
2

Zie bijgevoegde urenverantw oording.
Verslag 1: 27 uren en 25 minuten.
Verslag 2: 10 uren en 45 minuten.
Verslag 3: 7 uren en 20 minuten.
Totaal: 45 uren en 30 minuten.

14-08-2019
3

Zie bijgevoegde urenverantw oording.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Commandeur Transport
Holding B.V.

14-02-2019
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van Commandeur Transport Holding B.V. is
de heer Hugo Commandeur, geboren op 13 april 1981 te Anna Paulow na,
w onende te (1628 SZ) Hoorn aan Dvorákhof 52.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is er geen sprake van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

14-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn er verschillende verzekeringen afgesloten
via Transport Adviesgroep Nederland B.V. en bood geen enkele verzekering
ten tijde van het faillissement nog dekking.
De curator heeft de aangetroffen verzekeringen, voor zover deze nog niet
beëindigd w aren, beëindigd tegen de vroegst mogelijke datum en heeft de
eventuele premierestituties opgeëist voor de boedel.

14-02-2019
1

1.4 Huur
Volgens opgave directie is er geen sprake van het gesloten zijn van
huurovereenkomsten, anders dan leaseovereenkomsten.

14-02-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de directie is de oorzaak van het faillissement van
gefailleerde en haar zustervennootschap gelegen in de volgende feiten en
omstandigheden.
In 2018 is een w erknemer uitgevallen met psychische klachten en voor deze
w erknemer bestond geen vervanging. Hierdoor heeft een vrachtw agen
stilgestaan en daarnaast w as sprake van kosten w aartegenover geen
inkomsten bestonden.
In december 2018 heeft het factoringbedrijf aangegeven geen verdere
betalingen te doen, aangezien er geen verklaring van de Belastingdienst
overgelegd kon w orden w aaruit bleek dat de verplichtingen jegens de
Belastingdienst w aren nagekomen. Volgens opgave van de directie w as sprake
van een achterstand van circa € 60.000,-- bij de Belastingdienst.
Van de zijde van de factormaatschappij is aangegeven dat de directie heeft
gemeld dat er niet genoeg fondsen w aren voor het voldoen van de salarissen
van de w erknemers en dat beide omstandigheden hebben geleid tot een
betaalstop door de factormaatschappij en beëindiging van de
factorovereenkomst.

14-02-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
14-02-2019
1

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

14-02-2019
1

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

14-02-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

14-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

14-02-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Renault kenteken 38-BK-TV

€ 197,23

totaal

€ 197,23

Boedelbijdrage

€ 0,00

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de directie is de Renault met kenteken 38-BK-TV eigendom
van gefailleerde.
De w aarde van de Renault is blijkens w ijkopenautos.nl € 889,--.
Er w ordt bezien of de Renault kan w orden overgenomen door de directie.
Indien dit niet mogelijk is, zal de curator de mogelijkheden bezien tot verkoop
van de Renault.

14-02-2019
1

De directie heeft aangegeven de Renault niet te w illen overnemen.

14-05-2019
2

De curator heeft inmiddels de beschikking over het kentekenbew ijs en de
curator heeft een nieuw e tenaamstellingscode ontvangen van het RDW . De
curator beziet de mogelijkheden om over te gaan tot verkoop van de Renault.
De Renault (bouw jaar 2003, APK verlopen sinds 25 januari 2019) is met
toestemming van de rechter-commissaris geveild via een internetveiling.
Hierbij geldt dat de w aardeindicatie van w ijkopenauto's.nl in de regel w ordt
bijgesteld en dat de indruk bestond dat via de internetveiling de hoogste
opbrengst zou w orden verkregen.

14-08-2019
3

De Renault is via de internetveiling verkocht voor € 270,-- (exclusief btw ). De
veilingkosten bedroegen 10% en de transportkosten om de Renault te laten
transporteren naar de veiling bedroegen € 80,-- (exclusief btw ).
Het bedrag ad € 197,23 is op de boedelrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

14-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkopen Renault met kenteken 38-BK-TV.

14-02-2019
1

Vervolgen.

14-05-2019
2

Afgew ikkeld.

14-08-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

14-02-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

14-02-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

In onderzoek.
totaal

Toelichting andere activa
In onderzoek.

14-02-2019
1

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

14-05-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nader onderzoek.

14-02-2019
1

Afgew ikkeld.

14-05-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de directie bestaat een vordering op de
zustervennootschap Internationaal Transport Commandeur B.V. van
gefailleerde ter grootte van € 6.547,75.

14-02-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nader onderzoek.

14-02-2019
1

Afgew ikkeld.

14-08-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 278.581,52

14-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is een vordering ingediend door Rabo Lease B.V. van € 278.574,81 + p.m.
uit hoofde van een tw eetal financial leasecontracten. Deze vordering zal
afnemen zodra de verpande objecten zijn verkocht, zie ook onder 5.3.
Er is een vordering ingediend door Coöperatieve Rabobank U.A. van € 6,71.

€ 131.581,52
Toelichting vordering van bank(en)
De verpande objecten zijn door Rabo Lease B.V. verkocht. De opbrengst
bedraagt € 147.000,-- exclusief btw . De (restant)vordering van Rabo Lease
B.V. van € 131.574,81 is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten

14-05-2019
2

De directie heeft een aantal leasecontracten aan de curator verstrekt.

14-02-2019
1

Allereerst heeft de directie een drietal financial lease overeenkomsten met
koopoptie met abcfinance B.V. verstrekt, met betrekking tot een DAF met
kenteken 24-BLB-7, een Mercedes met kenteken 91-BDR-5 en vier
afzetbakken. De leaseovereenkomsten zijn ingegaan in mei, juni en augustus
2018.
abcfinance B.V. heeft de leaseovereenkomsten ontbonden. abcfinance B.V.
heeft een vordering ingediend van € 280.697,09. De ingediende vorderingen
per transportmiddel en objecten zijn hoger dan de w aarde van de
transportmiddelen.
abcfinance B.V. heeft de geleasde zaken in overleg met de curator opgehaald.
De directie heeft een financial leaseovereenkomst met koopoptie met Volvo
Financial Services B.V. (VFS) verstrekt, met betrekking tot een Volvo met
kenteken 05-BDZ-9. De overeenkomst is ingegaan op 15 augustus 2014 en
eindigt op 15 augustus 2019. De overeenkomst stond eerst op naam van H.
Commandeur, h.o.d.n. CT-Hoorn, en is op 19-01-2018 overgenomen door
gefailleerde. De koopoptie prijs bedraagt € 75,--.
De leaseovereenkomst is voor faillissement door VFS beëindigd.
VFS heeft aangegeven dat haar vordering voorlopig € 17.987,04 bedraagt
(exclusief rentekosten tot datum verkoop, stallings/bew aringskosten,
juridische kosten, taxatiekosten en eventuele overige te maken kosten).
De curator heeft het standpunt ingenomen dat sprake is van een
huurkoopovereenkomst.
Er is interesse getoond in de aankoop van de Volvo bij de curator door derden.
De curator is in overleg getreden met VFS met betrekking tot de afw ikkeling.
VFS zal de Volvo laten taxeren door de taxateur van VFS en vervolgens zal de
curator in overleg treden met VFS over de beste w ijze van verkoop van de
Volvo (na toestemming van de rechter-commissaris).
Volgens opgave van de directie is er sprake van een leaseovereenkomst van
gefailleerde met betrekking tot een oplegger met kenteken ON-41-YN. De
verhuurder heeft de overeenkomst beëindigd per datum faillissement. De
oplegger is in overleg met de curator opgehaald door de verhuurder. De
leaseovereenkomst w as recentelijk ingegaan.
Met betrekking tot de Volvo met kenteken 05-BDZ-9 geldt het volgende.

14-05-2019
2

VFS heeft de Volvo laten taxeren. De curator heeft de kilometerstand van de
Volvo laten opnemen.
Er hebben zich bij de curator en bij VFS een aantal gegadigden gemeld.
VFS heeft een aantal biedingen ontvangen.
Op basis van de hoogste door VFS ontvangen bieding heeft de curator, onder
voorbehoud toestemming van de rechter-commissaris, een voorstel gedaan
aan de advocaat van VFS om te komen tot verkoop van de Volvo en afw ikkeling
van de zaak, w aarbij een verdeling gemaakt w ordt van de opbrengst van de
verkoop van de Volvo.
De curator is, met toestemming van de rechter-commissaris, met VFS
overeengekomen dat failliet afstand doet van haar vordering uit hoofde van
de tussen partijen gesloten leaseovereenkomst met betrekking tot de Volvo,
tegen betaling door VFS op de boedelrekening van € 5.000,--.

14-08-2019
3

Dit onder de voorw aarde dat VFS kan komen tot het sluiten van een
koopovereenkomst met de hoogste bieder en VFS tot een akkoord komt met
de bew aarder van de Volvo over de gemaakte stallingskosten.
Er is vervolgens daadw erkelijk gekomen tot een afw ikkeling conform het
bovenstaande en het bedrag ad € 5.000,-- is op de boedelrekening
ontvangen.

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is sprake van een financial leasecontract met Rabo Lease B.V. op grond
w aarvan een financiering is verstrekt voor een vrachtw agen met trekker, merk
DAF, met kenteken 86-BKN-2. In het betreffende financial leasecontract d.d. 1
maart 2018 is een pandrecht gevestigd op de vrachtw agen met trekker, merk
DAF, met kenteken 86-BKN-2 ten behoeve van Rabo Lease B.V. Deze
onderhandse akte is geregistreerd bij de Belastingdienst op 8 maart 2018.

14-02-2019
1

Daarnaast is sprake van een financial leasecontract met Rabo Lease op grond
w aarvan een financiering is verstrekt voor een tw eetal kipperopleggers, merk
Stas, met kenteken OR-74-GJ en OR-75-GJ. In het betreffende financial
leasecontract d.d. 6 april 2018 is een pandrecht gevestigd op de
kipperopleggers ten behoeve van Rabo Lease B.V. Deze onderhandse akte is
geregistreerd bij de Belastingdienst op 11 april 2018.

5.4 Separatistenpositie
De verpande goederen (DAF met kenteken 86-BKN-2, opleggers met kenteken
OR-74-GJ en OR-75-GJ) zijn namens Rabo Lease B.V. in overleg met de curator
opgehaald en zullen door Rabo Lease B.V. openbaar w orden verkocht.

14-02-2019
1

De verpande goederen zijn door Rabo Lease B.V. verkocht. De totale
opbrengst bedraagt € 147.000,-- exclusief btw . Rabo Lease B.V. heeft haar
restantvordering bij de curator ingediend.

14-05-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van gebleken.

14-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van gebleken.

14-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van gebleken.

14-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

14-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkelen leasecontracten (o.a. m.b.t. de Volvo met kenteken 05-BDZ-9).
Monitoring openbare executoriale verkoop verpande transportmiddelen.

14-02-2019
1

Afw ikkelen leasecontract Volvo (kenteken 05-BDZ-9).

14-05-2019
2

Afgew ikkeld.

14-08-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

14-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

14-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

14-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

14-02-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

14-02-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

14-02-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

14-02-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.
De activiteiten zijn gestaakt per 17 december 2018.

14-02-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd volgens opgave van de directie gedaan door AMV.

14-02-2019
1

Gefailleerde is opgericht op 14 augustus 2017.
De jaarrekening 2016 van de eenmanszaak Internationaal Transport
Commandeur is door de directie aan de curator verstrekt.
De directie heeft inmiddels een kolommenbalans over 2018 en een w inst- en
verliesrekening over 2018 ter beschikking gesteld.

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.
Gefailleerde is opgericht op 14 augustus 2017.
Er w ordt onderzoek gedaan naar de vraag of sprake is van een verlengd
boekjaar.

14-02-2019
1

Volgens opgave van de directie is sprake van een verlengd boekjaar.
Navraag bij de accountant die actief w as in 2017 heeft geleerd dat er sprake
w as van een verlengd boekjaar.
Er dient dan ook te w orden geconcludeerd dat ten tijde van het faillissement
geen sprake w as van het niet voldaan hebben aan de deponeringsverplichting.

14-05-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

14-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens opgave van de directie zijn de aandelen volgestort.

14-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen gevonden voor het kunnen concluderen dat sprake
is van onbehoorlijk bestuur van de directie.

7.6 Paulianeus handelen

14-02-2019
1

14-05-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

14-02-2019
1

14-05-2019
2

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen gevonden om te kunnen concluderen dat sprake is
van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

14-02-2019
1

Afgew ikkeld.

14-05-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek.

14-02-2019
1

Afgew ikkeld.

14-05-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
N.v.t.

14-02-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend.
€ 3.681,00

14-02-2019
1

14-05-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal € 3.681,00.
€ 3.709,00
Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal € 3.709,00.

14-08-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

14-02-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet van gebleken.

14-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

14-02-2019
1

Toelichting
Tot heden ingediend: 10.
Zie bijgevoegde crediteurenlijsten.
12

14-05-2019
2

Toelichting
Tot heden ingediend: 12.
Zie bijgevoegde crediteurenlijsten.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 578.237,80

14-02-2019
1

Toelichting
Zie bijgevoegde crediteurenlijsten.
€ 452.631,58

14-05-2019
2

Toelichting
Zie bijgevoegde crediteurenlijsten.
Naar aanleiding van de verkoop van de verpande goederen door Rabo Lease
B.V. is de vordering van de Rabo Lease B.V. lager gew orden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium nog niet aan te geven.

14-02-2019
1

Nu er geen activa meer te liquideren zijn, draagt de curator het faillissement
voor voor opheffing bij gebrek aan baten.

14-08-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader in kaart brengen van de schulden.

14-02-2019
1

Vervolgen.

14-05-2019
2

Afgew ikkeld.

14-08-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

14-02-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

14-02-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

14-02-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

14-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkelen leasecontracten.
Verkopen Renault met kenteken 38-BK-TV.
Nader onderzoek activa.
Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur en pauliana.
Nader in kaart brengen schulden.
Monitoren verkoop verpande zaken.

14-02-2019
1

Afw ikkelen leasecontracten Volvo (kenteken 05-BDZ-9).
Verkopen Renault met kenteken 38-BK-TV.
Nader in kaart brengen schulden.

14-05-2019
2

Alle punten zijn afgew ikkeld.

14-08-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium nog niet aan te geven.

14-02-2019
1

De curator draagt het faillissement voor voor opheffing bij gebrek aan baten.

14-08-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Gerelateerd aan plan van aanpak.

14-02-2019
1

Alle punten zijn afgew ikkeld. Dit is het eindverslag.

14-08-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

