
Algemeen

Gegevens onderneming

NLL Solutions B.V., voorheen Nieuwland Logistiek B.V.

Activiteiten onderneming

Transportbedrijf.

Omzetgegevens

nog onbekend

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

€ 216, 03

€ 62,09

€ 62,14

Verslagperiode

28 juli 2015 tot en met 25 augustus 2015

26 augustus tot en met 25 november 2015

26 november 2015 t/m 4 maart 2016

Bestede uren in verslagperiode

11 uren en 5 minuten

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000562:F001

28-07-2015

mr. HH Kielman

Curator: mr. R.H. Knegtering

Insolventienummer: F.17/15/130
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11 uren en 50 minuten

5 uren en 35 minuten

Bestede uren totaal

11 uren en 5 minuten

22 uren en 55 minuten

28 uren en 30 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van NLL Solutions B.V. is de heer A.H.F. Nieuwland. Per 
22 juni 2015 is de naam van failliet gewijzigd van Nieuwland Logisitiek B.V. in NLL Solutions 
B.V.

1.2 Winst en verlies

nog onbekend

1.3 Balanstotaal

nog onbekend

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 

1.5 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen. 

1.6 Huur

Er is geen sprake van huur door de failliet. Het bedrijfspand aan de Ouddeelstraat 21s te 
Leeuwarden wordt gehuurd door Nieuwland Distributie B.V., die in hetzelfde pand is gevestigd. 
Er is geen sprake van enige doorbelasting van huur door Nieuwland Distributie B.V aan de 
failliet. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Door de bestuurder is opgegeven dat de failliet vanaf de aanvang van haar 
ondernemingsactiviteiten met name voor een opdrachtgever (eveneens een transportbedrijf) 
transportopdrachten heeft uitgevoerd. Deze opdrachtgever is in oktober 2014 gefailleerd en 
het is de directie niet gelukt om elders (voldoende)vervangende opdrachten te verwerven.  
Door de teruglopende omzet kon de failliet niet langer meer aan haar betalingsverplichtingen 
voldoen, waaronder de afdracht van pensioenpremies voor haar werknemers. Het faillissement 
is uiteindelijk uitgesproken op verzoek van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het 
Beroepsvervoer over de weg. 

In het volgende verslag zal vanuit de visie van de curator nader worden ingegaan op de 
oorzaak van het faillissement. Bijzondere aandacht daarbij verdient onder meer dat per 4 
december 2014 een nieuwe vennootschap is opgericht, Nieuwland Distirubutie B.V., die 
dezelfde aandeelhouder en bestuurder kent als de failliet. Laatstgenoemde vennootschap 
heeft de ondernemingsactiviteiten van de failliet sinds januari 2015 (feitelijk) overgenomen, zo 
liet de bestuurder de curator weten. 

 

Naar de mening van de curator heeft de bestuurder eigenlijk "gewoon" de activiteiten van NLL 
Solutions B.V. vanaf 1 januari 2015 voortgezet in Nieuwland Distributie B.V., waarmee er geen 
of nauwelijks inkomsten waren voor de schuldeisers van NLL Solutions B.V. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

4
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2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 31 juli 2015 heeft de curator, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de 
twee werknemers die op de loonlijst van de failliet stonden - voor zover vereist - schriftelijk het 
ontslag aangezegd. 

De curator is van oordeel dat deze werknemers ten tijde van het faillissement niet meer in 
dienst waren bij de failliet, maar (feitelijk) in dienst waren (en zijn) bij Nieuwland Distributie 
B.V.  Het standpunt van de curator is dat de betreffende werknemers, primair vanwege 
overgang van onderneming, van rechtswege in dienst zijn gekomen bij Nieuwland Distributie 
B.v. Subsidiair, is de curator van oordeel dat Nieuwland Distributie B.V. als materiële, dan wel 
opvolgend werkgever van de failliet heeft te gelden.  De curator heeft de werknemers er op 
gewezen dat zij zich ter zake hun eventuele loonvorderingen, al dan niet bijgestaan door een 
rechtsbijstandverlener, dienen te wenden tot Nieuwland Distributie B.V. De curator heeft zowel 
de bestuurder van Nieuwland Distributie B.V. als het UWV over het voorgaande geïnformeerd . 
Het UWV dient zich hierover formeel nog uit te laten. De verwachting is echter dat het UWV 
het standpunt van de curator deelt. 

Het UWV heeft inmiddels laten weten het standpunt van de curator te delen en van mening te 
zijn dat het personeel in dienst is van Nieuwland Distributie B.V. De curator heeft bij de heer 
Nieuwland, bestuurder van failliet én Nieuwland Distributie B.V. erop aangedrongen de 
salarissen te betalen en - mocht dat niet mogelijk zijn - het faillissement van Nieuwland 
Distributie B.V. aan te vragen zodat het personeel op de juiste wijze ontslagen kan worden en 
er door het personeel een beroep op de loongarantieregeling kan worden gedaan. Of dit 
gebeurd is, is voor de curator niet bekend.

2.4 Werkzaamheden

- overleg bestuurder failliet;
- overleg R-C;
- opstellen ontslagbrieven;
- overleg UWV;
- overleg/correspondentie werknemers.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De failliet bezit geen onroerende zaken

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.
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3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De onderneming had geen roerende zaken. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

n.v.t. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De failliet heeft sinds januari 2015 geen ondernemingsactiviteiten meer ontplooit. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

n.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

n.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

n.v.t.
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

n.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren.  

Uit de administratie is niet gebleken van debiteuren.  

4.2 Opbrengst

n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

n.v.t.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen financiering door een bank en er is derhalve ook geen vordering ingediend. De 
failliet hield een betaal- en spaarrekening aan bij de ING. De ING heeft de  positieve saldi op 
deze rekeningen, in totaal € 216,03, overgemaakt op de faillissementsrekening.  

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leasecontracten. Wel heeft de failliet tot 
december 2014 een Scania-truck geleasd bij Scania Finance Nederland B.V. Dit betrof 
operational lease. Per 9 december 2014 is deze leaseovereenkomst overgenomen door 
Nieuwland Distributie B.V. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van een financiering en derhalve ook niet van door de failliet verstrekte 
zekerheden. 

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.
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5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er is (nog) geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. 

5.7 Retentierechten

Er is (nog) geen beroep gedaan op retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er is (nog) geen beroep gedaan op een recht van reclame. 

5.9 Werkzaamheden

- onderzoek in de administratie;
- correspondentie ING;
- opvragen/bestuderen leasecontract Scania;
- overleg bestuurder. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

Pagina 7 van 11

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

07-03-2016Datum:Nummer: 3



6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is slechts een papieren boekhouding. Een digitale boekhouding ontbreekt. Er dient nog 
nader onderzocht te worden of de papieren boekhouding compleet en juist is.   

De papieren boekhouding is beoordeeld en de curator heeft zijn vraagtekens of dit voldoet aan 
de eisen die gesteld mogen worden aan de administratie in het algemeen en van die van een 
(relatief klein) transportbedrijf in het bijzonder.  

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn in het geheel geen jaarrekeningen gedeponeerd. De jaarrekening 2013 zou volgens de 
bestuurder in (concept) bij de accountant liggen. Deze is in ieder geval te laat gedeponeerd. 
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre dit consequenties moet hebben in het kader van 
bestuurdersaansprakelijkheid. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aan de stortingsplicht lijkt te zijn voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er zal nog nader onderzoek worden gedaan naar onbehoorlijk bestuur. Hierbij vraagt het niet 
deponeren van jaarstukken, de administratie, de staking van de ondernemingsactiviteiten van 
de failliet sinds januari 2015 en de overname van die activiteiten door Nieuwland Distributie 
B.V. aandacht. 

Naar de mening van de curator verdraagt de handelswijze van de bestuurder zich niet met de 
normen waaraan een bestuurder zich dient te houden in het kader van een behoorlijk bestuur. 
De in het vorig verslag genoemde omstandigheden spelen daarbij een rol. Hierover vindt 
nader overleg plaats met de bestuurder.
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Het overleg moet de bestuurder heeft plaatsgehad. De bestuurder heeft inhoudelijk 
geen verweer gevoerd tegen de feiten maar heeft aangegeven feitelijk niet anders te 
hebben kunnen handelen. Wat daar van zij, niet gebleken is van enig serieuze 
verhaalsmogelijkheid zodat de aansprakelijkstelling vooralsnog niet gevolgd wordt 
door nadere maatregelen. 

7.6 Paulianeus handelen

Onderzoek naar paulianeus handelen moet nog plaatsvinden. 

7.7 Werkzaamheden

- nadere inventarisatie en onderzoek administratie;
- opvragen en bestuderen (concept) jaarrekening;
- overleg bestuurder.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend. 

€ 33.966,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend. De verwachting is dat het UWV geen vordering zal indienen. Zie in dit 
verband 2.3 

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

faillissementsaanvraag € 1.603,71

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6 (volgens opgave van de bestuurder).

10
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

ca. € 20.000,- (volgens opgave van de bestuurder).

€ 38.062,18

€ 34.420,14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium van het faillissement nog niets te zeggen.

Bij gebrek aan baten en aan verhaalsmogelijkheden zal het faillissement conform artikel 
16 Fw. worden opgeheven. 

8.8 Werkzaamheden

- onderzoek administratie en opstellen crediteurenlijst;
- aanschrijven crediteuren;
- overige contacten crediteuren;
- overleg bestuurder.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures waarbij de failliet partij is. 

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement valt in dit stadium nog niets te zeggen. 
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10.2 Plan van aanpak

Nader onderzoek administratie, de gebruikelijke inventarisaties van crediteuren en de 
gebruikelijke onderzoeken (naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen) moeten nog 
worden verricht.  

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag wordt uiterlijk drie maanden na dit verslag ingediend, zijnde uiterlijk 4 
december 2015.

Het volgende verslag wordt uiterlijk drie maanden na dit verslag ingediende, zijnde 7 maart 
2015.

Dit is het eindverslag.

10.4 Werkzaamheden

Divers.
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