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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Visser & Snelting Transport B.V. 06-11-2020 
 1

Oude Wehlseweg 5
7007 GE Doetinchem
KvK: 62182803

06-11-2020 
 1

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). 06-11-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 532.995,18

2018 € 869.225,00 € 9.984,00 € 345.025,00

2019 € 965.549,00 € 11.210,00 € 370.574,00

Verslagnummer 6
Datum verslag 21-01-2022
Insolventienummer F.05/20/342
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000158016:F001
Datum uitspraak 07-10-2020

R-C mr. J.H. Steverink
Curator mr B.H.M. Harbers

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=4e7e138e-7e08-eb11-80fe-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=75a03239-b82a-e511-80c3-005056ac167e


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

3 06-11-2020 
 1

€ 19.460,42 06-11-2020 
 1

€ 65.550,43 05-02-2021 
 2

€ 65.550,43 05-05-2021 
 3

€ 65.913,07 26-07-2021 
 4

van 
7-10-2020

t/m 
5-11-2020

06-11-2020 
 1

van 
6-11-2020

t/m 
4-2-2021

05-02-2021 
 2

van 
5-2-2021

t/m 
4-5-2021

05-05-2021 
 3

van 
5-5-2021

t/m 
25-7-2021

26-07-2021 
 4

van 
26-7-2021

t/m 
24-10-2021

25-10-2021 
 5

van 
25-10-2021

t/m 
20-1-2022

21-01-2022
 6



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 33 uur 27 min

2 20 uur 45 min

3 7 uur 51 min

4 7 uur 27 min

5 6 uur 24 min

6 3 uur 48 min

totaal 79 uur 42 min

De curator heeft de uren in de faillissementen van Visser & Snelting Transport 
B.V., WS Beheer B.V. en W. Snelting Holding B.V. (vooralsnog) geconsolideerd 
bijgehouden.

06-11-2020 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator de uren splitsen en toebedelen 
aan het betreffende faillissement.

26-07-2021 
 4

De curator heeft (met terugwerkende kracht) de uren gesplitst en toegekend 
aan het faillissement van W. Snelting Holding B.V., WS Beheer B.V. of Visser & 
Snelting Transport B.V. In totaal zijn er in het faillissement van Visser & 
Snelting Transport B.V. tot op heden 69,00 uren besteed.

25-10-2021 
 5

Uren besteed in verslagperiode 3,80. Totaal 72,80 uur. 21-01-2022
 6



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Visser & Snelting Transport B.V. is WS 
Beheer B.V. Van laatstgenoemde vennootschap is W. Snelting Holding B.V. enig 
aandeelhouder en bestuurder. Van W. Snelting Holding B.V. is Stichting 
Administratiekantoor W. Snelting Holding en Wesma Holding enig 
aandeelhouder. Van deze stichting zijn de heer W.J.H.M. Snelting en mevrouw 
J.M. Snelting-Hugen bestuurders. De bestuurder van W. Snelting Holding B.V. is 
de heer W.J.H.M. Snelting.

06-11-2020 
 1

Voor zover bekend niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Curanda had de navolgende verzekeringen afgesloten:

- aansprakelijkheid bedrijven;
- container-/ traileraansprakelijkheid;
- vervoerdersaansprakelijkheid;
- arbeidsongeschiktheid.

De curator heeft voornoemde verzekeringen beëindigd per datum faillissement. 
De boedel heeft een premierestitutie ontvangen van € 379,58.

06-11-2020 
 1

Tussen curanda en Paluma Beheer B.V. bestond een huurovereenkomst 
betrekking hebbende op (een gedeelte van) een bedrijfsruimte aan de 
Wehlseweg 5 te (7007 GE) Doetinchem. Daarnaast bestond er tussen 
voornoemde partijen een huurovereenkomst voor roerende zaken, waaronder 
een zeecontainer en een schaftkeet. De curator heeft de overeenkomsten op 
12 oktober 2020 opgezegd. 
 

06-11-2020 
 1

Curanda verzorgde met name zogeheten "charter" transporten in opdracht 
van andere vervoerders. Als rechtstreeks gevolg van de Covid 19 uitbraak is 
het aantal opdrachten teruggelopen. Nadat in maart 2020 afscheid is genomen 
van één van de personeelsleden zijn tevens een aantal opdrachtgevers 
vetrokken hetgeen tot een aanzienlijk omzetverlies heeft geleid. De vaste 
lasten (o.a. leaseverplichtingen) bleven doorlopen, hetgeen uiteindelijk heeft 
geresulteerd in het uitgesproken faillissement.

06-11-2020 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
3

06-11-2020 
 1

Personeelsleden 
5

06-11-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

3-3-2021 3

totaal 3

Gelet op de coronacrisis zal de intake voor de loongarantieregeling op afstand 
plaatsvinden. Het UWV benadert zelf de personeelsleden. Het UWV zal naar 
alle waarschijnlijkheid over enige maanden haar vordering bij de curator 
indienen.

06-11-2020 
 1

Het UWV heeft inmiddels haar boedel en preferente vordering bij de curator 
ingediend. De curator verw ijst naar het financieel verslag.

05-02-2021 
 2

Voor eind oktober 2021 is in opdracht van de curator de definitieve 
berekening NOW ingediend. De verwachting is dat hieruit nog een 
bescheiden nabetaling zal plaatsvinden. 

21-01-2022
 6

3. Activa

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Geen. 06-11-2020 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Laptop € 325,00

Koelkast € 50,00

Navigatiesystemen € 362,64

totaal € 737,64 € 0,00

De curator heeft op datum faillissement een drietal vrachtwagens 
aangetroffen, welke voertuigen werden geleased. De leasemaatschappijen 
hebben de voertuigen retour genomen. 

Daarnaast heeft de curator een zeer beperkte kantoorinventaris alsmede een 
drietal navigatiesystemen aangetroffen.  

06-11-2020 
 1

De curator heeft een laptop en een koelkast verkocht voor € 375,00 excl. btw.

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of de 
navigatiesystemen nog enkele waarde vertegenwoordigen.

05-02-2021 
 2

De navigatiesystemen zijn meegenomen in een veiling. De curator is nog in 
afwachting van de afrekening.

05-05-2021 
 3

De opbrengst van de veiling van de navigatiesystemen bedraagt na aftrek 
veilingkosten € 362,64.

26-07-2021 
 4

Aanwezig. 06-11-2020 
 1

- verkoop activa. 06-11-2020 
 1

- afgewikkeld. 26-07-2021 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoorvoorraad € 25,00

totaal € 25,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft behoudens een beperkte kantoorvoorraad (papier, 
enveloppen e.d.) geen voorraad aangetroffen.

06-11-2020 
 1

De curator heeft de beperkte kantoorvoorraad verkocht voor € 25,00 excl. btw. 05-02-2021 
 2

Geen. 06-11-2020 
 1

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Curanda heeft over de maand september 2020 een teruggave Duitse btw 
ontvangen ad € 1.274,41. Daarnaast heeft curanda een teruggave accijns 
ontvangen ad € 161,20.

05-02-2021 
 2

De curator heeft nog in onderzoek de juistheid van de afw ijzing door de 
verzekeringsmaatschappij van een claim -ingediend door curanda- onder de 
voertuigenverzekering (container-/trailer aansprakelijkheid).

05-05-2021 
 3

Uit eerste onderzoek van de curator is gebleken dat de afw ijzing van een claim 
door de verzekeringsmaatschappij terecht is althans dat curanda de 
verzekeringsmaatschappij niet voldoende heeft geïnformeerd. De curator acht 
het dan ook niet in het belang van de boedel om nader onderzoek te doen.

26-07-2021 
 4

Zie onder 2.4: mogelijk nog nabetaling NOW te verwachten. 21-01-2022
 6

Geen. 06-11-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Prae-faillissement € 76.912,49 € 62.259,08

Boedel € 1.482,61 € 426,94

totaal € 78.395,10 € 62.686,02 € 0,00

Het debiteurensaldo op datum faillissement bedroeg een bedrag ad € 
76.912,49. Van voornoemd bedrag is € 18.477,82 inmiddels voldaan.

De Belastingdienst stelt een pandrecht te hebben op de debiteuren. De curator 
heeft zich vooralsnog op het standpunt gesteld dat deze verpanding de op dat 
moment bestaande debiteuren (zoals vermeld in de geregistreerde akte d.d. 
14 mei 2020) raakt, alsmede de vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit 
de op dat moment reeds bestaande rechtsverhoudingen, tenzij nadien 
nogmaals registratie heeft plaatsgevonden. In dat geval vallen de meeste 
debiteuren buiten het pandrecht. 

06-11-2020 
 1

Tot op heden is er een bedrag ad € 62.686,02 geïncasseerd. Het is de curator 
gebleken dat één vordering ad € 3.499,73 reeds voor datum faillissement is 
voldaan alsmede dat drie debiteuren een (tegen)vordering hadden (en konden 
verrekenen) van in totaal € 11.571,63. Op dit moment is er (mogelijk) nog een 
bedrag ad € 615,00 incasseerbaar. 

De discussie met de Belastingdienst over het pandrecht is beslecht. De 
opbrengst van de debiteuren valt in de boedel en komt niet toe aan de 
Belastingdienst als pandhouder.

05-02-2021 
 2

De debiteuren zijn volledig afgewikkeld. Het is de curator gebleken dat het 
bedrag ad € 615,00 als oninbaar dient te worden gekwalificeerd. De 
betreffende debiteur had een tegenvordering op curanda, waardoor zij het 
bedrag kon verrekenen. 

26-07-2021 
 4

- correspondentie debiteuren;
- beoordelen pandakte / correspondentie Belastingdienst.

06-11-2020 
 1

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Op datum faillissement was er op de bankrekening van curanda bij de 
Rabobank een positief saldo aanwezig van € 603,02. De Rabobank heeft 
voornoemd bedrag overgeboekt naar de faillissementsrekening.  

06-11-2020 
 1

Het is de curator gebleken dat curanda een drietal leaseovereenkomst had 
gesloten met betrekking tot diverse vrachtwagens. De leaseovereenkomsten 
zijn beëindigd en de leasemaatschappijen hebben de voertuigen retour 
genomen.

06-11-2020 
 1

Behoudens het pandrecht op vorderingen zoals gevestigd ten behoeve van de 
Belastingdienst zijn geen zekerheden aangetroffen.

06-11-2020 
 1

Niet aanwezig. 06-11-2020 
 1

Zie hierboven, bij paragraaf 4.1. 05-02-2021 
 2

Tot op heden heeft één leverancier een beroep gedaan op een 
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de leverancier in de gelegenheid 
gesteld de nog aanwezige zaken op te halen.

06-11-2020 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van retentie. 06-11-2020 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 06-11-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

06-11-2020 
 1

- correspondentie Rabobank;
- beoordelen eigendomsvoorbehoud.

06-11-2020 
 1





6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Geen. 06-11-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

06-11-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

06-11-2020 
 1

Geen. 06-11-2020 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

Op basis van de door de bestuurder aangeleverde documentatie (o.a. 
grootboekmutaties, kolommenbalans etc.) kan w orden vastgesteld dat de 
administratie is bijgewerkt tot datum faillissement. Uit de administratie kunnen 
de rechten en verplichtingen van de vennootschap van curanda worden 
herleid. De curator heeft vastgesteld dat de administratie een overzichtelijk 
geheel vormt en dat de fiscale aangiften tot datum faillissement (tijdig) zijn 
ingediend.

06-11-2020 
 1

De jaarrekening over het boekjaar 2019 is op 7 september 2020 gedeponeerd. 06-11-2020 
 1

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

In onderzoek. 06-11-2020 
 1

Aan voldaan. 25-10-2021 
 5

Toelichting 
In onderzoek.

06-11-2020 
 1

Toelichting 
De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie 
enkele vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft de curator van 
nadere informatie/stukken voorzien, welke de curator in de komende 
verslagperiode nader zal bestuderen.

05-02-2021 
 2

Toelichting 
Aan de hand van de ontvangen stukken heeft de curator aanvullende vragen 
gesteld aan de bestuurder van curanda. De gegeven antwoorden en 
onderbouwing door de bestuurder geven geen aanleiding voor nader 
onderzoek.

05-05-2021 
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek 06-11-2020 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Zie paragraaf 7.5.

05-02-2021 
 2

In onderzoek

Toelichting 
De curator heeft één transactie/betaling aan een schuldeiser kort voor datum 
faillissement in onderzoek.

05-05-2021 
 3

In onderzoek

Toelichting 
Het is de curator gebleken dat de betaling/transactie van kort voor datum 
faillissement ziet op een terugbetaling van een verstrekte lening aan curanda. 
De curator heeft de rechtshandeling op grond van artikel 42 Fw vernietigd en 
aan de schuldeiser verzocht het bedrag aan de boedel terug te betalen. 
Inmiddels heeft zich een gemachtigde van de schuldeiser bij de curator 
gemeld. De curator is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie.

26-07-2021 
 4

In onderzoek

Toelichting 
Tussen de curator en (de advocaat van) de schuldeiser is gecommuniceerd 
over de bestreden transactie/betaling. De curator heeft de door de schuldeiser 
gegeven toelichting in onderzoek. 

25-10-2021 
 5

Toelichting 
De door (de advocaat van) de betreffende schuldeiser gegeven toelichting en 
onderbouwing werpt een ander licht op de feiten, waardoor de curator afziet 
van de gestelde vordering tot terugbetaling.

21-01-2022
 6

- onderzoek administratie. 06-11-2020 
 1

- onderzoek administratie;
- overleg bestuurder;
- controle mutaties.

05-05-2021 
 3

- correspondentie gemachtigde schuldeiser. 26-07-2021 
 4



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
Algemene faillissementskosten, loon over opzegtermijn alsmede huur na datum 
faillissement. Deze kosten zijn nog niet bekend.

06-11-2020 
 1

Toelichting 
UWV: € 7.261,13

05-02-2021 
 2

Toelichting 
UWV: € 7.698,88

05-05-2021 
 3

€ 82.279,00

Toelichting 
Er bestaat een fiscale eenheid voor de btw met W. Snelting Holding B.V. & WS 
Beheer B.V.

06-11-2020 
 1

€ 82.765,00 05-02-2021 
 2

€ 121.288,00 05-05-2021 
 3

Toelichting 
Nog niet bekend.

06-11-2020 
 1

€ 17.545,49 05-02-2021 
 2

€ 9.123,60

Toelichting 
Achterstallig loon ex-werknemer.

06-11-2020 
 1

Toelichting 
Finanzamt Kleve € 3.298,44

25-10-2021 
 5



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

4 06-11-2020 
 1

14 05-02-2021 
 2

17 05-05-2021 
 3

€ 7.701,88 06-11-2020 
 1

€ 88.468,91 05-02-2021 
 2

€ 105.817,38 05-05-2021 
 3

Opheffing wegens de toestand van de boedel. 06-11-2020 
 1

De verwachting is dat de volledige boedelschulden kunnen worden voldaan en 
aan de preferente crediteuren een (gedeeltelijke) uitkering kan plaatsvinden.

05-02-2021 
 2

- correspondentie crediteuren. 06-11-2020 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Niet van toepassing. 06-11-2020 
 1

Geen. 06-11-2020 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

- verkoop kantoorinventaris;
- incasso debiteuren;
- nader onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid / paulianeus handelen / 
volstorting aandelen;
- nader inventariseren crediteuren.

06-11-2020 
 1

- afronden onderzoek administratie;
- innen restantvordering debiteur;
- te gelde maken navigatiesystemen;
- nader inventariseren crediteuren.

05-02-2021 
 2

- afrekening veiling navigatiesystemen;
- innen restantvordering debiteur;
- afronden onderzoek administratie.

05-05-2021 
 3

In de komende verslagperiode verwacht de curator de discussie omtrent de 
betaling/transactie kort voor datum te kunnen beslechten, waarna het 
faillissement kan worden voorgedragen voor afw ikkeling. Voorts zal de curator 
de uren die vooralsnog geconsolideerd zijn bijgehouden toebedelen aan het 
betreffende faillissement.

26-07-2021 
 4

Zoals in paragraaf 7.6 is vermeld heeft de curator de toelichting inzake de 
omstreden betaling/transactie nog in onderzoek. In de komende 
verslagperiode verwacht de curator de discussie te kunnen beslechten.

25-10-2021 
 5

De curator is nog in afwachting van de beslissing/uitbetaling NOW, waarna 
het faillissement kan worden voorgedragen voor afw ikkeling.

21-01-2022
 6

Nog niet bekend. Naar verwachting kan dit faillissement spoedig worden 
afgewikkeld.

06-11-2020 
 1

Naar verwachting kan dit faillissement in de komende verslagperiode worden 
afgewikkeld.

05-05-2021 
 3

21-7-2022 21-01-2022
 6



Bijlagen

Bijlagen
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