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FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

Nummer: 9
:
:
:
:
:

Datum: 25 februari 2015

de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland
F12/329
13 november 2012
mr. J.A.M. Bijlholt
mr. J. Smit

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.
Verslagperiode
: 13 november 2014 tot en met 12 februari 2015
Bestede uren in verslagperiode : 1 uur en 20 minuten
Totaal bestede uren
: 49 uur en 54 minuten
De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai
van de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven een specificatie van de
activiteit en medewerker, wordt niet aangehecht. Wel wordt aangehecht een overzicht van de
tijdsbesteding, gespecificeerd naar tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in
het faillissement bestede tijd (productie 1). Voorts wordt aangehecht een overzicht van de
tijdsbesteding, gespecificeerd naar tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in
het faillissement bestede tijd (productie 2).
Opmerking vooraf:
Voor een overzicht van de relevante feiten wordt in dit kwartaalverslag verwezen naar de
eerdere kwartaalverslagen. In het onderhavige kwartaalverslag worden alleen de relevante
ontwikkelingen tijdens de verslagperiode weergegeven.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Inventarisatie
Directie en organisatie
Winst en verlies
Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement

2.
Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faill.
2.2 Aantal in jaar voor faill.
2.3 Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

: zie faillissementsverslag 3
: zie faillissementsverslag 3
: zie faillissementsverslag 3
: zie faillissementsverslag 3
: zie faillissementsverslag 3
: zie faillissementsverslag 3
: zie faillissementsverslag 3

:0
:0
: niet van toepassing
:
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1
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2
3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
3.2 Verkoopopbrengst
3.3 Hoogte Hypotheek
3.4 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: niet van toepassing
: niet van toepassing
: niet van toepassing
: niet van toepassing
:

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
:
De curator heeft een tweetal mobiele telefoons Samsung Galaxy SII aangetroffen, welke
via Markplaats.nl te koop aangeboden worden.
3.6 Verkoopopbrengst
: € 300,-3.7 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.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
: niet van toepassing
Werkzaamheden
:
Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving
3.10 Verkoopopbrengst
3.11 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: zie faillissementsverslag 3
: niet van toepassing
: niet van toepassing
:

Andere Activa
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

: niet van toepassing
: niet van toepassing
:

4.
4.1

Debiteuren
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
Werkzaamheden
:
5.
5.1

5.2
5.3

5.4

Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
:
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
Hilversum-Vecht en Plassen een Rabo Ondernemerspakket aan. Op datum faillissement
betrof het tegoed op dit rekeningnummer € 0,--.
Leasecontracten
: niet van toepassing
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 heeft het pandrecht van de Deutsche Bank Nederland NV erkend.
Separatistenpositie
: zie 5.3
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5.5 Boedelbijdragen
5.6 Eigendomsvoorbehoud
5.7 Reclamerechten
5.8 Retentierechten
Werkzaamheden

: niet van toepassing
: niet van toepassing
: niet van toepassing
: niet van toepassing
:

6.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden
6.2 Financiële vastlegging
Werkzaamheden

: niet van toepassing
: niet van toepassing
:

Doorstart
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: niet van toepassing
: niet van toepassing
: niet van toepassing
: niet van toepassing
:

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
:
De curator heeft dit nog in onderzoek. De curator heeft op een aantal facturen van de
failliet gezien dat er op de facturen de bankrekening vermeld staat van de heer M. Boone
privé. Er zijn ook betalingen verricht op deze bankrekening. De curator dient nog te
onderzoeken of deze betalingen wel aan Global Bouw Service Nederland BV zijn
terugbetaald.
De curator is nog in afwachting van de bankafschriften inzake de rekening van de failliet.
De curator heeft inmiddels bankafschriften van de failliet ontvangen. Er is een aanvang
genomen met het boekenonderzoek. De curator verwacht in het volgend
faillissementsverslag hier nader over te kunnen informeren.
Het boekenonderzoek is nog niet afgerond. De curator verwacht in het volgend
faillissementsverslag hier nader bericht over te kunnen doen.
Op het bankrekeningnummer van de heer Boone zijn de volgende betalingen
binnengekomen welke afkomstig zijn van debiteuren van failliet:
1.
2
3.
4.

boekingsdatum 4 oktober 2010 J. Bouterse-Meijer
factuurnummer: 001489
boekingsdatum 5 oktober 2010 A.H. Bolt
boekingsdatum 22 oktober 2010 Berghuis
factuurnummer: 001496
boekingsdatum 12 januari 2011 debiteur Bouterse-Meijer

Totaal

€ 7.500,-- 4.250,-- 13.060,-350,---------------€ 25.160,-=========

De curator heeft de heer Boone aangeschreven om het bedrag ad € 25.160,-- op de
faillissementsrekening over te maken.
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De curator heeft een reactie gekregen van de heer Boone. De heer Boone stelt zich op
het standpunt dat er geen sprake is van een schuld van Boone privé naar Global Bouw
Service Nederland BV. De heer Boone heeft de curator een schriftelijke toelichting hierop
gegeven. Deze toelichting is voor de curator thans nog te onduidelijk. De curator zal met
de heer Boone nader overleg voeren.
De curator heeft overleg gevoerd met de heer Boone op het kantoor van de curator. De
heer Boone betwist de vordering ad € 25.160,-- in privé verschuldigd te zijn aan de
boedel. De heer Boone stelt zich op het standpunt dat voornoemd bedrag terugbetaald is.
De heer Boone heeft echter geen bewijsstukken hiervan kunnen overleggen. De curator
heeft de heer Boone in de gelegenheid gesteld om bewijs van zijn stelling te overleggen.
De curator heeft de heer Boone aangeschreven om de gegevens uiterlijk 15 april 2014 te
overhandigen. De curator verwacht hierover in het volgend faillissement nader te kunnen
berichten.
De heer Boone heeft op 14 april 2014 een nadere onderbouwing verschaft van zijn
standpunt in dezen.
De heer Boone stelt dat in de periode 1 januari 2010 tot en met 30 november 2012 er
vanaf zijn privérekeningen betalingen teruggestort zijn naar de holding, het gaat om een
bedrag van € 117.148,51. Vanuit de holding zijn er betalingen gedaan aan de heer Boone
voor salaris en dergelijke. Vanuit de holding is ongeveer een bedrag ad € 150.000,-- aan
Global Bouw Service Nederland BV aan betalingen verricht. Deze betalingen waren
mogelijk door de privéstortingen in de holding, aldus de heer Boone.
De curator heeft de heer Boone gevraagd om de onderliggende stukken, betreffende de
bankafschriften, aan de curator beschikbaar te stellen, zodat het standpunt van de heer
Boone gecontroleerd kan worden.
De curator heeft de onderliggende stukken inmiddels van de heer Boone ontvangen.
De curator heeft wederom een afspraak met de heer Boone gemaakt, opdat de heer
Boone de curator kan uitleggen hoe hij nu een en ander ziet.
De curator verwacht hierover in het volgend faillissementsverslag nader bericht te kunnen
doen.
In verband met een hartoperatie, die de heer Boone heeft ondergaan, heeft een
bespreking nog steeds niet plaats kunnen vinden.
Er staat nu een gesprek gepland op 6 maart 2015. De curator verwacht in de komende
faillissementsverslagperiode nader te kunnen berichten.
7.2

7.3
7.4
7.5

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.
Goedk. Verkl. Accountant
: Deze heeft de curator niet aangetroffen.
Stortingsverpl. aandelen
: Nog in onderzoek.
Onbehoorlijk bestuur
:
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Het jaarrapport 2010 had uiterlijk februari 2012 moeten worden gedeponeerd. Nu dit niet
is gebeurd, staat vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, en wordt
vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. De curator verwijst hiervoor naar artikel 2:248 lid 2 juncto 2:394 BW.
De curator heeft de bestuurder van Global Bouw Service Nederland BV, de Lemmerse
Hamster Holding BV en diens bestuurder, de heer M. Boone, kenbaar gemaakt dat de
curator zich op het standpunt stelt dat de curator hen aansprakelijk acht voor het bedrag
van de schulden van de failliet. De curator heeft de Lemmerse Hamster Holding BV en de
heer M. Boone in de gelegenheid gesteld om de aansprakelijkheidsstelling te
weerleggen.
De curator heeft de Lemmerse Hamster Holding BV alsmede de heer M. Boone
uitgenodigd om met een reactie te komen. Deze reactie is nog niet ontvangen. De curator
streeft ernaar om het komend faillissementsverslag hierover bericht te kunnen doen.
De heer Boone is bij de curator op kantoor gekomen. De heer Boone betwist de
aansprakelijkheid. De curator heeft de heer Boone uiteindelijk een termijn gesteld tot
14 april 2014 om gemotiveerd weer te geven om welke reden hij de aansprakelijkheid
betwist.
De heer Boone blijft zich op het standpunt stellen dat hij niet aansprakelijk is als
bestuurder. Erkend wordt dat de jaarstukken niet tijdig zijn ingeleverd. Het faillissement
zou hier echter niet het gevolg van zijn. De oorzaak van het faillissement zou liggen in de
economische crisis. De omzet daalde, de marges werden steeds kleiner en er was
vervolgens geen houden meer aan, aldus de heer Boone.
In het volgend faillissementsverslag verwacht de curator nader te kunnen berichten.
De curator en de heer Boone zullen eveneens dit onderwerp tijdens de komende
bespreking met elkaar doornemen. Indien partijen geen regeling kunnen treffen, dan
overweegt de curator om de heer Boone in rechte te betrekken.
In verband met een hartoperatie, die de heer Boone heeft ondergaan, heeft een
bespreking nog steeds niet plaats kunnen vinden.
Er staat nu een gesprek gepland op 6 maart 2015. De curator verwacht in de komende
faillissementsverslagperiode nader te kunnen berichten.
7.6 Paulianeus handelen
: Nog in onderzoek.
Werkzaamheden
:
De curator zal nader rechtmatigheidsonderzoek verrichten.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Crediteuren
Boedelvorderingen
:
Tot op heden bestaan de boedelvorderingen uit het salaris curator.
Pref. vord. van de fiscus
: € 361,-Pref. vord. van het UWV
: Niet opgegeven
Andere pref. crediteuren
: Tot op heden geen
Aantal concurrente crediteuren : 35
Bedrag concurrente crediteuren : € 65.114,40
Verwachte wijze van afwikkeling : Is nog niet bekend
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Werkzaamheden

:

9.
9.1
9.2

Overig
Termijn afwikkeling faill.
: Nog niet bekend
Plan van aanpak
:
De curator zal zich voornamelijk richten op het rechtmatigheidsonderzoek en het mogelijk
paulianeus handelen.
9.3 Indiening volgend verslag
: 12 mei 2015
Werkzaamheden
:

J.A.M. Bijlholt,
curator.
Producties:
1.
2.
3.
4.

tijdschrijfformulier naar tijdschrijfgroepen;
tijdschrijfformulier naar tijdsbesteding;
financieel verslag;
boedelmutatieformulier.
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