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

6

Datum:

17-11-2017

Insolventienummer:

F.17/12/329

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000000669:F001

Datum uitspraak:

13-11-2012

Curator:

mr. J.A.M. Bijlholt

R-C:

mr. H.H. Kielman

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland
Activiteiten onderneming
De vennootschap was actief bij de bemiddeling voor het laten plaatsen van kozijnen,
dakkapellen, serres of andere verbouwingen, alsmede de dienstverlening met betrekking tot
het interieur van een woning.
Omzetgegevens
Volgens de administratie van de failliet betrof de omzet over 2011 € 99.704,79.
Personeel gemiddeld aantal
Ten tijde van het faillissement 0 personen
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
13 mei tot en met 12 augustus 2015
13 augustus 2015 tot en met 12 november 2015
13 november 2015 tot en met 12 februari 2016
13 februari tot en met 12 mei 2016
13 mei tot en met 12 augustus 2016
13 augustus tot en met 12 november 2016
13 november 2016 tot en met 12 mei 2017
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13 mei 2017 tot en met 12 november 2017
Bestede uren in verslagperiode
1 uur en 3 minuten
20 minuten
18 minuten
0 minuten
10 uur en 18 minuten

2 uur en 12 minuten
1 uur en 3 minuten
2 uur en 2 minuten
Bestede uren totaal
54 uur en 12 minuten
54 uur en 32 minuten
54 uur en 50 minuten
54 uur en 50 minuten
65 uur en 8 minuten
67 uur en 38 minuten
69 uur en 11 minuten
71 uur en 13 minuten
Toelichting
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In het faillissement zijn nog twee onderwerpen aan de orde:
1. bestuurdersaansprakelijkheid de heer Boone;
2EHWDOLQJHQYDQGHELWHXUHQYDQ*OREDO%RXZ6HUYLFH1HGHUODQGRSSULYpUHNHQLQJYDQGH
heer Boone voor een totaalbedrag ad € 25.160,--.

De curator heeft op 13 november 2015 een voorstel ontvangen van de heer Boone. Dit
voorstel is zodanig dat de curator dit nog niet heeft aanvaard. De curator ziet wel aanleiding
om naar aanleiding van dit voorstel nader overleg te voeren met de heer Boone. Een
bespreking daartoe heeft in faillissementsperiodenummer 13 niet plaatsgehad.
Een nadere bespreking tussen de curator en de heer Boone omtrent het voorstel dat de heer
Boone heeft gedaan, heeft ook in faillissementsperiode 14 niet plaatsgehad. In de volgende
faillissementsperiode staat al wel een bespreking gepland. De curator verwacht hierover in een
volgend faillissementsverslag nader bericht te kunnen doen.
In verslagperiode 15 heeft de curator diverse besprekingen gevoerd met de heer Boone. De
curator heeft de heer Boone nogmaals geconfronteerd met het feit dat de boekhouding van
Global Bouw Service Nederland BV sterkt te wensen overlaat en dat jaarstukken niet tijdig zijn
gedeponeerd. De curator heeft de heer Boone geconfronteerd met het feit dat betalingen van
GHELWHXUHQYDQ*OREDO%RXZ6HUYLFH1HGHUODQG%9DDQ]LMQSULYpUHNHQLQJKHEEHQ
plaatsgevonden voor circa € 22.000,--.
De curator heeft de heer Boone kenbaar gemaakt dat hij aansprakelijk wordt gehouden voor
het tekort in het faillissement. Vervolgens is overleg gevoerd of een schikking kan worden
bereikt.
De heer Boone heeft zich uiteindelijk bereid verklaard om te betalen de somma van €
35.000,-- in 36 maandelijkse termijnen. De curator heeft aan de rechter-commissaris over het
YRUHQVWDDQGHJHwQIRUPHHUG,QGLHQKHWGHFXUDWRUZRUGWWRHJHVWDDQHHQVFKLNNLQJWHWUHIIHQ
met de heer Boone zal daartoe worden overgegaan. In de verslagperiode heeft de heer Boone
overigens twee keer € 250,-- betaald vormende een begin van afbetaling van voornoemd
bedrag van € 35.000,--.
Er dient derhalve nog afbetaald te worden € 34.500,--.
In verslagperiode 16 zijn met de heer Boone nadere afspraken gemaakt. Overeengekomen is
dat hij 36 maandtermijnen zal betalen van € 958,33. De eerste termijn dient betaald te worden
YyyU1 september 2016GHWZHHGHWHUPLMQYyyU1 oktober 2016 enz. enz. De afspraak is
gemaakt onder voorbehoud van het verkrijgen van toestemming van de rechter-commissaris.
De rechter-commissaris heeft op 12 oktober 2016 toestemming verleend om een schikking
aan te gaan met de heer Boone waarbij de heer Boone betaalt een totaalbedrag van €
35.000,--.
In verslagperiode 16 heeft de heer Boone betaald € 958,33 op 1 september 2016, € 958,33 op
2 oktober 2016 en € 958,33 op 31 oktober 2016. De heer Boone is thans derhalve nog
verschuldigd 33 termijnen ten bedrage van € 958,33. De curator eist stipte nakoming van de
betaalafspraak. Dit betekent dat bij stipte nakoming afwikkeling van het faillissement kan
plaatsvinden na 33 termijnen, derhalve op of omstreeks 1 augustus 2019.
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In verslagperiode 17 (13 november 2016 tot en met 12 mei 2017) heeft de heer Boone vijf
termijnen betaald, te weten op 6 december 2016, 1 januari 2017, 31 januari 2017, 1 maart
2017 en 6 april 2017. In totaliteit werd in de verslagperiode vijf keer € 958,33 betaald, een
bedrag van 4.926,65'HDIVSUDDNPHWGHKHHU%RRQHZHUGJHPDDNWGDWKLMWHONHQVYyyUGH
eerste van de maand dient te betalen een termijn van € 958,33. De heer Boone heeft tot
dusverre -indien hij geen kans ziet voor de eerste van de maand te betalen- contact
opgenomen met de curator met het verzoek of betaling op een iets later moment zou mogen
plaatsvinden. De curator heeft aan deze verzoeken medewerking verleend. De heer Boone
KDGYyyU1 mei 2017 opnieuw een termijn moeten betalen van € 958,33. De heer Boone heeft
WLMGLJYyyU1 mei 2017- laten weten dat de betaling van de maandtermijn mei iets later zal
plaatsvinden. De curator heeft daarmee ingestemd.
Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn
geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
In verslagperiode 18 (13 mei 2017 tot en met 12 november 2017) heeft de heer Boone vier
termijnen betaald, te weten op 30 mei, 2 juni, 24 juli en 1 augustus 2017. In totaliteit werd in de
verslagperiode vier keer € 958,33 betaald, een bedrag van € 3.833,32.
Tot dusverre komt de heer Boone de betalingsregeling na. De curator blijft er op toezien dat
correcte naleving plaatsvindt.
Rectificatie:
In verslagperiode 18 (13 mei 2017 tot en met 12 november 2017) heeft de heer Boone
zeven termijnen betaald, te weten op 30 mei, 2 juni, 24 juli, 1 augustus 2017, 5
september, 3 oktober en 2 november 2017. In totaliteit werd in de verslagperiode zeven
keer € 958,33 betaald, een bedrag van € 6.708,31.
Tot dusverre komt de heer Boone de betalingsregeling na. De curator blijft er op toezien
dat correcte naleving plaatsvindt.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De besloten vennootschap is opgericht op 27 augustus 2008. Enig aandeelhouder is
Lemmerse Hamster Holding BV, KvKnummer: 30210004. Bestuurder is eveneens Lemmerse
Hamster Holding BV.
De Lemmerse Hamster Holding BV is opgericht op 31 januari 2006 en voerde tot 27 augustus
2008 de naam Global Bouw Services BV. Op 27 augustus 2008 is bij statutenwijziging de
statutaire naam gewijzigd in Lemmerse Hamster Holding BV.
Enig aandeelhouder en bestuurder van de Lemmerse Hamster Holding BV is de heer Michiel
Boone.
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Winst en verlies
De winst- en verliescijfers zijn tot op heden niet bekend.
- 2010 -/- € 144.255,--;
- 2011 -/- € 28.296,--.

1.3

Balanstotaal
De balanstotaal is niet bekend.

1.4

Lopende procedures
2SGDWXPIDLOOLVVHPHQWZDVHUQDDUGHFXUDWRUEHNHQGppQSURFHGXUHDDQKDQJLJWHJHQGH
failliet. Eisende partij was R. Tschumie, gemachtigde mr. C.J. Korenhof. Zaaknummer is:
568819 CV EXPL 12-10174. Het betreft een procedure bij de rechtbank Haarlem, sector
kanton, locatie Haarlem.
Op grond van artikel 29 Faillissementswet is de aanhangige procedure geschorst.

1.5

Verzekeringen
De curator heeft geen opgave gekregen van lopende verzekeringen.
Feitelijk was de bedrijfsvoering van de failliet eind december 2011JHsLQGLJG,Q2012 hebben
volgens opgaaf van de minnelijk bestuurder, de heer M. Boone, er geen werkzaamheden meer
door Global Bouw Service Nederland BV plaatsgevonden.

1.6

Huur
Global Bouw Service Nederland heeft een bedrijfsruimte gehuurd te Lemmer aan het adres
Klaaskamp 4-9. Deze bedrijfsruimte werd gehuurd van Stichting Bedrijfscentrum Lemmer. De
huur is ingegaan op 1 oktober 2007. Op 30 september 2011 is de huurovereenkomst
EHsLQGLJGHQLVGHEHWUHIIHQGHEHGULMIVUXLPWHJHKXXUGGRRUGH/HPPHUVH+DPVWHU+ROGLQJ%9
Global Bouw Service Nederland BV heeft geen huurachterstand.
'HFXUDWRUKHHIWGHUKDOYHJHHQKXXURYHUHHQNRPVWKRHYHQEHsLQGLJHQ

1.7

Oorzaak faillissement
Volgens de heer M. Boone heeft het faillissement onder andere te maken met de huidige
ILQDQFLsOHFULVLV'HIDLOOLHWPDDNWHELMGHZHUN]DDPKHGHQYHHOJHEUXLNYDQ==3HUV9DQDI
2011 liepen de opdrachten terug. In 2012 zijn er volgens de heer M. Boone in het geheel geen
werkzaamheden meer uitgevoerd. Het bedrijf hield zich voornamelijk bezig met het plaatsen
van kozijnen. Deze kozijnen werden door ZZP-ers geplaatst. Volgens de failliet werden vanaf
2011 de kozijnen ook zelf ingekocht door ZZP-ers en geplaatst bij klanten. Hierdoor raakte de
failliete onderneming opdrachten kwijt. Bovendien liepen de marges ook terug.
Nu de failliet in 2012 in het geheel geen werkzaamheden meer heeft uitgevoerd en er nog wel
FUHGLWHXUHQYROGDDQGLHQGHQWHZRUGHQZDVKHWRQYHUPLMGHOLMNGDWKHWIDLOOLVVHPHQWGRRUppQ
van de crediteuren zou worden aangevraagd. Op de vraag van de curator waarom Global
Bouw Service Nederland BV niet zelf het faillissement heeft aangevraagd in 2012, bleef de
failliet het antwoord schuldig.
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Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

17-11-2017

0
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
0

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De curator heeft een tweetal mobiele telefoons Samsung Galaxy SII aangetroffen, welke via
Markplaats.nl te koop aangeboden worden.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 300,--

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De curator heeft de bank voorgesteld de verkoopopbrengst ad € 300,-- toe te laten komen aan
de boedel. De curator is nog in afwachting van een reactie van de bank.
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De curator verkreeg toestemming om de opbrengst te behouden.
3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De failliet deelde de curator mede dat er geen voorraad aanwezig is. Tijdens de bedrijfsvoering
ZDVHUEHUKDXSWJHHQVSUDNHYDQYRRUUDDG+HWPDWHULDDOYRRUQDPHOLMNNR]LMQHQZHUGGLUHFW
op het werk geleverd. Er was eveneens geen onderhanden werk ten tijde van het faillissement.
Feitelijk was de bedrijfsvoering al bijna een jaar gestaakt.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Ten tijde van het faillissement werd door de directie aan de curator medegedeeld dat er geen
debiteuren aanwezig zijn.

4.2

Opbrengst
Niet van toepassing

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing

4.4

Werkzaamheden
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Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

17-11-2017

De Deutsche Bank Nederland NV heeft uit hoofde van de rekening-courantverhouding van de
failliet te vorderen een bedrag ad € 16.830,70. De failliet hield bij de Rabobank HilversumVecht en Plassen een Rabo Ondernemerspakket aan. Op datum faillissement betrof het
tegoed op dit rekeningnummer € 0,--.
5.2

Leasecontracten
Niet van toepassing

5.3

Beschrijving zekerheden
Aan de Rabobank Hilversum- Vecht en Plassen zijn geen zekerheden verstrekt. Volgens
opgave van de Deutsche Bank Nederland NV zijn aan de bank verpand: de bedrijfsinventaris,
vorderingen op derden, hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer M. Boone. De curator dient
de aanspraak op deze zekerheden nog te beoordelen.
De kredietovereenkomst die werd gesloten met ABN Amro Bank NV en die vervolgens werd
overgenomen door Deutsche Bank Nederland NV vermeldt overigens dat het krediet werd
verstrekt aan Global Bouw Service Nederland BV alsmede aan Call-Visie BV, zowel
gezamenlijk als aan ieder afzonderlijk. Call-Visie BV betrof een besloten vennootschap met
enig aandeelhouder Lemmerse Hamsterholding BV. Bestuurder van Call-Visie BV was
eveneens Lemmerse Hamsterholding BV.
Global Bouw Service Nederland BV kent eveneens als enig aandeelhouder Lemmerse
Hamsterholding BV en als bestuurder Lemmerse Hamsterholding BV. Bestuurder van
Lemmerse Hamsterholding BV is de heer Boone.
Volgens het uittreksel uit het handelsregister werd Call-Visie BV uitgeschreven per 13 juni
2013. Het uittreksel bevat de volgende tekst: 'Op 13 juni 2013 is geregistreerd dat de
rechtspersoon is ontbonden met ingang van 13 juni 2013'.
In het geval dat een vennootschap wordt ontbonden verkeert de vennootschap vervolgens in
liquidatie. De bestuurder vervult in een dergelijke situatie de rol van vereffenaar.
De curator heeft aan de heer Boone (indirect bestuurder van Call-Visie BV en vervolgens
derhalve vereffenaar van Call-Visie BV) de vraag gesteld of er een akkoord is aangeboden
aan de schuldeisers van Call-Visie BV. Indien dat het geval is zal de vordering van Deutsche
Bank zijn afgenomen. De curator is in afwachting van beantwoording van zijn vragen.
De heer Boone liet weten dat aan de schuldeisers van Call-Visie BV geen akkoord is
aangeboden. De vordering die de Deutsche Bank heeft op Global Bouw Service Nederland BV
is derhalve ongewijzigd gebleven.

5.4

Separatistenpositie
zie 5.3
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Boedelbijdragen
Niet van toepassing

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

6

Datum:

17-11-2017

De curator heeft de heer Boone ten laatste male in de gelegenheid gesteld om met een
voorstel te komen, bij gebreke waarvan de curator heeft aangekondigd een dagvaarding
aanhangig te gaan maken.
In de komende faillissementsperiode zal de curator hier uitvoering aan geven.
De curator heeft de heer Boone persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het
faillissement.
De heer Boone heeft aangegeven een voorstel te willen doen. In faillissementsperiode
nummer 12 is een voorstel niet ontvangen.
In faillissementsperiode 13 is wel een voorstel ontvangen. De curator zal hierover in
faillissementsverslagnummer 13 nader bericht doen.

In verslagperiode 15 werd een voorstel ontvangen. De curator verwijst naar het gestelde in de
paragraaf toelichting. Het voorstel behelst de betaling van € 35.000,-- in 36 termijnen.
In verslagperiode 16 werd toestemming ontvangen van de rechter-commissaris om af te
wikkelen tegen betaling van € 35.000,-- door de heer Boone. Verwezen wordt naar het
gestelde onder de paragraaf 'toelichting'.
7.2

Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat het jaarrapport 2010 niet gedeponeerd is. Hierdoor staat
vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Ook het jaarrapport 2011 is niet gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Deze heeft de curator niet aangetroffen.
De vennootschap voldoet aan de vrijstelling op grond van artikel 2:396 lid 1 BW, zodat er geen
goedkeurende verklaring door een accountant behoeft te worden afgegeven voor de
jaarrekening.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Nog in onderzoek.
Is aan voldaan
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Onbehoorlijk bestuur
Zie 7.1

7.6

Paulianeus handelen
Nog in onderzoek
De curator heeft geen rechtshandelingen aangetroffen, welke in het kader van artikel 42
Faillissementswet vernietigd worden. Wel heeft de curator geconstateerd dat debiteuren van
Global Bouw Service op verzoek van de bestuurder van Global Service betalingen heeft
JHGDDQRSGHSULYpUHNHQLQJYDQKHHU%RRQH]LHKLHUYRRUDOLQHDYDQ
faillissementsverslagnummer 10.

7.7

Werkzaamheden
De curator zal nader rechtmatigheidsonderzoek verrichten.
De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond. De curator is voornemens een schikking te
treffen met de heer Boone. De schikking die in voorbereiding is behelst een betaling van €
35.000,-- in termijnen. Indien deze schikking tot stand komt zal het faillissement nog enkele
jaren duren alvorens opheffing kan plaatsvinden.
In verslagperiode 16 is een schikking tot stand gekomen. Bij stipte naleving van de regeling die
werd overeengekomen zal afwikkeling van het faillissement niet eerder kunnen plaatsvinden
dan op of omstreeks 1 augustus 2019.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Tot op heden bestaan de boedelvorderingen uit het salaris curator.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 361,--

8.3

Pref. vord. van het UWV
Niet van toepassing

8.4

Andere pref. crediteuren
Tot op heden geen

8.5

Aantal concurrente crediteuren
35
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Bedrag concurrente crediteuren
€ 65.114,40

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Is nog niet bekend

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Bij stipte naleving van de betaalregeling die met de heer Boone werd overeengekomen, zal
afwikkeling van het faillissement kunnen plaatsvinden op of omstreeks 1 augustus 2019.

10.2

Plan van aanpak
De curator zal zich voornamelijk richten op het rechtmatigheidsonderzoek en het mogelijk
paulianeus handelen.
De curator zal onderzoeken of mogelijk is om met de heer Boone een regeling te treffen. Is dit
niet mogelijk, dan zal de curator zo mogelijk een procedure aanhangig gaan maken jegens de
heer Boone.
De curator zal onderzoeken of mogelijk is om met de heer Boone een regeling te treffen. Is dit
niet mogelijk, dan zal de curator zo mogelijk een procedure aanhangig gaan maken jegens de
heer Boone.
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De curator zal onderzoeken of mogelijk is om met de heer Boone een regeling te treffen.
Hiertoe is weer een bespreking ingepland met de heer Boone op 6 juli 2016. Is dit niet
mogelijk, dan zal de curator een procedure aanhangig gaan maken jegens de heer Boone.
In verslagperiode 15 heeft de curator in beginsel een schikking bereikt met de heer Boone. De
curator is in afwachting van de reactie van de rechter-commissaris op het schikkingsvoorstel.
In verslagperiode 16 heeft de curator toestemming verkregen van de rechter-commissaris om
een overeenkomst met de heer Boone aan te gaan inhoudende dat geschikt wordt tegen
betaling van € 35.000,--. Verwezen wordt naar het gestelde in de paragraaf 'toelichting'.
10.3

Indiening volgend verslag
12 november 2015
12 februari 2016
12 mei 2016
12 augustus 2016
12 november 2016
12 februari 2017
12 november 2017
'HFXUDWRUYHUNUHHJWRHVWHPPLQJRPppQNHHUSHU]HVPDDQGHQLQSODDWVYDQppQNHHUSHU
kwartaal een verslag in te zenden.
12 mei 2018

10.4

Werkzaamheden
.
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