Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

1
12-09-2019
F.16/19/426
NL:TZ:0000111811:F001
13-08-2019

R-C
Curator

mr. Neijt
mr J.A.M. van Dieren

Algemene gegevens
Naam onderneming
Marinus Galesloot Transport B.V.
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Gegevens onderneming
Marconibaan 42 M
3439 MS NIEUW EGEIN
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Activiteiten onderneming
Het verzorgen van beroepsgoederenvervoer over de w eg voor derden.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 733.562,62

€ 81,07

€ 530.669,72

2018

€ 1.217.640,47

€ -24.802,27

€ 615.507,03

2017

€ 1.111.622,00

€ 8.401,00

€ 419.896,00

Toelichting financiële gegevens
De laatst beschikbare jaarrekening dateert van 2017. De overige cijfers zijn
ontleend aan de proef- en saldi balansen uit de administratie.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
11
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Boedelsaldo
€ 26.108,94
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Verslagperiode
van
12-8-2019
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t/m
11-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

103 uur 42 min

totaal

103 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet
alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de
informatie nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator
voor w at betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de
medew erking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de
bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven
voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is
uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 30 mei 2016 opgericht en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bestuurder en enig
aandeelhouder is M. Galesloot Transport B.V., w aarvan de heer M. Galesloot
enig aandeelhouder en bestuurder is.
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij
procedures. Van het tegendeel is vooralsnog niet gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w as sprake van een aantal lopende, gebruikelijke
bedrijfsverzekeringen in de transportbranche. Deze zijn in eerste instantie
niet beëindigd in verband met de voortzetting na faillissement. De
verzekeringen zijn na de voortzetting beëindigd en een eventuele restituties
zullen w orden geïncasseerd.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een kantoorruimte en een loods op een bedrijventerrein in
Nieuw egein aan de Marconibaan 42 M. De huurprijs bedraagt EUR 18.500,-per jaar exclusief btw , servicekosten en nutsvoorzieningen. De
huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2019. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst opgezegd
tegen de eerst mogelijke datum ex artikel 39 Fw . Met de doorstartende partij
(zie onderdeel 6) is overeengekomen dat het gehuurde bezemschoon zal
w orden opgeleverd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken van het
faillissement.
Gefailleerde is een onderneming die zich richt op goederentransport in
binnen- en buitenland. Het personeel van gefailleerde w erkt op locatie bij de
klant en de voertuigen bevinden zich ook daar.
Volgens opgave van de bestuurder zijn de financiële problemen in 2019
ontstaan vanw ege het w egvallen van een aantal w erknemers. Een drietal
medew erkers heeft ontslag genomen en een w erknemer is langdurig ziek.
Het is gefailleerde niet gelukt om deze openstaande plaatsen op te vullen.
Daardoor is een aantal voertuigen stil komen te staan en w erd er ten
aanzien van deze voertuigen geen omzet gemaakt. Daarentegen liepen de
kosten, zoals de leasekosten, w el door. Verder speelt volgens de bestuurder
mee dat de brandstof- en personeelskosten zijn gestegen, terw ijl deze
kostenstijging niet aan de klant kon w orden doorbelast. Vanaf dat moment
zijn er (belasting)schulden ontstaan.
De Belastingdienst eiste zekerheden of een versnelde aflossing van de
schulden. Dat w as niet mogelijk. Gefailleerde heeft nog w el onderzocht of
herfinanciering mogelijk w as. Gefailleerde heeft in dat verband gezocht naar
een investeerder, maar dit kostte teveel tijd. Vervolgens heeft de
Belastingdienst het faillissement van gefailleerde aangevraagd.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11
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Toelichting
Eén w erknemer heeft de arbeidsovereenkomst voor datum faillissement
opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-8-2019

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Alle w erknemers zijn bij het UW V aangemeld om hun loonvordering kenbaar
te maken. Gedurende de voortzetting van de onderneming ontvangen de
w erknemers hun loon over de boedelperiode via de loongarantieregeling van
het UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het door gefailleerde gehuurde pand is een zeer beperkte
kantoorinventaris aanw ezig w aarvan een aantal onderdelen privé eigendom
blijken te zijn. De nog aanw ezige kantoorinventaris die eigendom w as van
gefailleerde w as dermate nihil (enkele gedateerde tafels, stoelen, etc.) dat
deze geen w aarde vertegenw oordigden. Overeengekomen is dat de
doorstartende partij (zie onderdeel 6) het gehuurde bezemschoon oplevert
en de inventaris verw ijderd.
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Alle voertuigen w orden geleased en zijn geen eigendom van gefailleerde.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de bodemzaken van gefailleerde kan de fiscus haar
bodemvoorrecht doen gelden. Die bodemzaken vertegenw oordigen echter
geen w aarde en er is geen opbrengst gerealiseerd.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft verschillende klanten, w aarvan 2 grote klanten. Over de
maand augustus w as er sprake van enig onderhanden w erk, w at tezamen
met de w erkzaamheden ten aanzien van de voortzetting is gefactureerd. Zie
onderdeel 6.
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Gefailleerde had geen voorraad in eigendom.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo

Boedelbijdrage

€ 8.408,97

saldo storneringen

€ 39.892,32

totaal

€ 48.301,29

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op datum faillissement vertoonde de bankrekening van gefailleerde een
creditsaldo ter hoogte van € 8.408,97. Echter, Als gevolg van een aantal
storneringen na datum faillissement is er nadien nog een additioneel
creditsaldo groot € 39.892,32 ontstaan. Beide bedragen zijn overgemaakt op
de boedelrekening.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 162.717,05
totaal

€ 162.717,05

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Gefailleerde w erd gefinancierd door een factoringsmaatschappij, Bibby
Financial Services B.V. ("Bibby"). In dat verband zijn de debiteuren (vrijw el
allemaal) gecedeerd aan Bibby. Overigens heeft de curator een
debiteurenlijst ontvangen van de bestuurder die sluit op (ongeveer) EUR 162
K, terw ijl de lijst met nog te innen debiteuren van Bibby komt op een bedrag
van EUR 131 K. Mogelijk zijn bepaalde geïnde debiteuren nog niet verw erkt
op de debiteurenlijst uit de eigen administratie.
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Na faillissement heeft Bibby de financieringsovereenkomst opgezegd. Op
grond van deze overeenkomst maakt Bibby aanspraak op een beëindigingsen schadevergoeding van 15% van de financieringslimiet.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een regeling
getroffen met Bibby. Op grond van deze regeling zal Bibby zow el de prefaillissementsdebiteuren als de boedeldebiteuren (kosteloos) innen. De
curator meent dat deze w ijze van inning de continuïteit zoveel mogelijk
w aarborgt en de debiteuren zoveel mogelijk ontlast. Ook blijven de
boedelkosten op deze manier laag. Als de inning tot gevolg heeft dat het
volledige vordering van Bibby plus de beëindigingsvergoeding w ordt geïnd,
zal een korting op de beëindigingsvergoeding w orden gegeven van € 5.000,-.
In dat geval zou er overigens ook sprake zijn van een overw aarde voor de
boedel.
De facturen aan de boedeldebiteuren zijn reeds verstuurd en de betalingen
zullen aan de boedel w orden afgedragen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Monitoren inning pre-faillissements en boedeldebiteuren Bibby.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 118.670,27
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankiert bij
ING Bank N.V.
Het creditsaldo op datum faillissement en het nadien ontstane creditsaldo als
gevolg van storneringen zijn overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Daarnaast w as gefailleerde gefinancierd door factoringsmaatschappij Bibby
(zie onderdeel 4). Bovengenoemd bedrag betreft de volledige financiering
inclusief beëindigingsvergoeding.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Alle voertuigen en overige transportmiddelen w orden geleased. Het gaat in
totaal om 14 leasecontracten, w aarvan er 9 operational lease en 5 financial
lease/huurkoop betreffen.
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Gefailleerde heeft een aantal leasecontracten in de w eken voor het
faillissement overgezet naar een nieuw opgerichte gelieerde partij, Marinus
Galesloot Transport en Logistiek B.V. Dit had van doen met het verkrijgen van
een nieuw e vergunning van het Niw o. De voertuigen hebben w el gereden
ten behoeve van gefailleerde en de leasekosten w erden één op één
doorbelast.
Volgens de bestuurder hebben de financial leasecontracten geen
overw aarde. De curator zal hier nog onderzoek naar doen (zie ook onderdeel
6). Voor zover de leasecontracten niet w orden overgenomen in de doorstart,
w orden of zijn de voertuigen ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden
De rechtsgeldigheid van de cessie (en mogelijk ook verpanding) van de
vorderingen aan Bibby is nog onderw erp van onderzoek.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben tw ee leveranciers zich beroepen op hun
eigendomsvoorbehoud, w aaronder een leasemaatschappij ten aanzien van
één voertuig.
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Een afkoelingsperiode voor de duur van tw ee maanden is gelast. De curator
zal de komende verslagperiode de rechtsgeldigheid van het
eigendomsvoorbehoud controleren en indien voorhanden en van toepassing
overgaan tot het laten ophalen van de goederen. een en ander zal w orden
afgew ikkeld in overleg met de doorstartende partij.

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een retentierecht
beroepen.
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een recht van
reclame beroepen.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Onderzoek kredietdocumentatie Bibby;
- afw ikkeling lease.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op het moment dat het faillissement w erd uitgesproken w as nog sprake van
een groot aantal uit te voeren ritten. Mede met het oog op een mogelijke
doorstart heeft de curator de onderneming - met toestemming van de
rechter-commissaris - enige tijd voortgezet. De voorzetting is per 1
september 2019 gestaakt in verband met de gerealiseerde doorstart.
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6.2 Financiële verslaglegging
Op dit moment is er nog geen definitief inzicht in de kosten en opbrengsten
van de voortzetting. De facturen voor de tijdens de voortzetting verrichtte
w erkzaamheden zijn reeds aan de klanten verstuurd. Deze komen in totaal
op een bedrag van ongeveer EUR 71,5 K (ex btw ). De kosten van
voortzetting belopen momenteel ongeveer € 31.113,72 (exclusief btw ).
Vrijw el alle kosten van voortzetting (met name lease en brandstof) zijn al
voldaan.
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De komende verslagperiode zal de financiële eindafrekening en afw ikkeling
van de voortzetting plaatsvinden.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- incasso boedeldebiteuren in samenw erking met Bibby;
- afw ikkeling voortzetting;
- financiële eindafrekening voortzetting.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De mogelijkheden van een doorstart zijn onderzocht. Tijdens de eerste
bespreking met de bestuurder heeft de bestuurder kenbaar gemaakt dat hij
middels zijn nieuw e vennootschap, Galesloot Transport en Logistiek B.V.
("GTL") interesse had in een doorstart.
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De curator heeft ook een aantal andere transportondernemingen benaderd.
Uiteindelijk is met tw aalf partijen contact gew eest over de mogelijke
interesse van (een deel van) de activa van gefailleerde. Daarnaast heeft op
internet een bericht gestaan over het faillissement. Uiteindelijk hebben vier
partijen, w aaronder de nieuw e vennootschap van de bestuurder, een
intentie- en geheimhoudingsverklaring ondertekend en aan hen is vervolgens
een informatiememorandum met bijlagen verstrekt. Van de vier
geïntresseerden heeft uiteindelijk alleen GTL een concrete bieding binnen de
gestelde termijn gedaan.
Met toestemming van de rechter-commissaris is de doorstart uiteindelijk
gegund aan GTL. Deze partij betaalt een goodw illvergoeding van in totaal
EUR 17.500,-. Dit bedrag zal in termijnen w orden betaald. Deze partij biedt
als onderdeel van de doorstart ook 9 w erknemers een nieuw e
arbeidsovereenkomst aan en neemt een aantal leaseovereenkomsten nodig.
Voorts zal er nog een nabetaling plaatsvinden op het moment dat vast komt
te staan dat er sprake is van overw aarde ten aanzien van de overgenomen
financial leasecontracten. Als onderdeel van de gemaakte afspraken zorgt
GTL ook voor ontruiming van het gehuurde.

6.5 Verantwoording
De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor de doorstart.
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6.6 Opbrengst
€ 17.500,00
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Toelichting
De doorstartende partij betaalt dit bedrag in termijnen. EUR 5.000,- is bij
ondertekening betaald. De resterende termijnen zijn EUR 5.000,- per eind
september en EUR 2.500,- per eind oktober, november en december. De
bestuurder staat borg voor deze betalingen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- inning termijnen doorstart;
- vaststellen eventuele overw aarde financial lease contracten.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is grotendeels (in digitale vorm) ontvangen. De curator heeft
nog een aantal ontbrekende gegevens opgevraagd en zal onderzoeken of
aan de administratieplicht is voldaan. Tevens is de curator voornemens op
korte termijn een externe partij in te schakelen om het gebruikelijke
boekenonderzoek te doen. Daarover zijn al contacten gelegd, maar de
rechter-commissaris moet en zal hiervoor nog om toestemming te w orden
verzocht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 26 oktober 2018 (tijdig);
2016: 9 februari 2018 (te laat).
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gestort kapitaal bedraagt EUR 100,-. Verder onderzoek naar de
stortingsplicht acht de curator niet opportuun.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- inname en onderzoek naar de administratie, deels door in te schakelen
externe partij;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- het overige rechtmatigheidsonderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet ingediend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 230.380,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
12
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 179.531,83
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Toelichting
De bekende (handels)crediteuren zijn op basis van de crediteurenlijst
aangeschreven.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft thans nog geen zicht op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
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- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- financiele afw ikkeling voortzetting;
- onderzoek kredietdocumentatie Bibby;
- monitoren inning boedeldebiteuren en prefaillissementsdebiteuren door
Bibby;
- afw ikkeling termijnbetalingen doorstart en mogelijke betaling overw aarde
financial lease;
- oplevering gehuurde;
- onderzoek administratie(plicht);
- inschakelen derde gebruikelijk boekenonderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavige faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2019

12-09-2019
1

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
de heer mr. J.A.M. van Dieren
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen
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