
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 oktober 2015 

 

Gegevens onderneming : G.N.M. Europe B.V. 

Faillissementsnummer : C 16/15/476 F 

Datum uitspraak : 16 juni 2015 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. P.J. Neijt 

Saldo faillissementsrekening : € 0,00 

Activiteiten onderneming: : draadgebonden telecommunicatie, het verrichten 

van management- en beheerwerkzaamheden met 

betrekking tot telecomnetwerken en levering van 

telecomproducten- en diensten.  

 

Omzetgegevens  : Zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal : Zie verslag 1. 

 

Verslagperiode :  15 juli 2015 t/m 16 oktober 2015 

Bestede uren in verslagperiode 2 :  38,4 uren 

Bestede uren totaal :  86,9 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies : Zie verslag 1. 

1.3 Balanstotaal : Zie verslag 1. 

1.4 Lopende procedures : Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen : Zie verslag 1. 

1.6 Huur : Zie verslag 1. 

1.7 Oorzaak faillissement : Zie verslag 1. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Zie verslag 1.  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Zie verslag 1. 

 

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : Zie verslag 1.    

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving : Zie verslag 1. 
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Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   :  

In de afgelopen verslagperiode is mij gebleken dat een voormalig werknemer van de 

gefailleerde vennootschap in 2010 arbeidsongeschikt is geraakt. De gefailleerde  

vennootschap heeft haar opdrachtgever, de Belgische Staat, aansprakelijk gesteld voor de  

loonschade die zij als gevolg van deze arbeidsongeschiktheid heeft geleden. De gefailleerde  

vennootschap laat zich in deze kwestie bijstaan door een advocaat uit Alphen a/d Rijn. 

 

De Belgische Staat heeft medio 2015 aangeboden om de volledige loonschade, in totaal  

€ 4.462,51, te vergoeden. Ik heb de Belgische Staat, via de advocaat van de gefailleerde. 

vennootschap, laten weten dat er wordt ingestemd met de aangeboden vergoeding en dat 

dit bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt dient te worden.  

 

Het is mijn verwachting dat de Belgische Staat in de komende verslagperiode  

bovengenoemde vergoeding ook daadwerkelijk zal betalen. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat mij uit de tussentijdse cijfers 2014 is gebleken dat het  

bedrag aan openstaande (handels)debiteuren per 30 september 2014 € 299.575,-- bedraagt.  

Voorts heb ik gemeld dat bij mij geen gegevens bekend zijn over het bedrag aan 

openstaande debiteuren op de datum van het uitspreken van het faillissement. 

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik de voormalig accountant van de gefailleerde  

vennootschap verzocht om mij meer informatie te verstrekken (o.a. contactgegevens van de 

debiteuren) over het debiteurensaldo per 30 september 2014, alsmede het saldo op de 

datum van het uitspreken van het faillissement. De accountant heeft mij bericht dat hij mij 

de verzochte informatie niet kan verstrekken, aangezien hij in het geheel geen administratie  

meer in zijn bezit heeft. In de komende verslagperiode zal ik trachten alsnog de verzochte  

informatie met betrekking tot het debiteurensaldo te verkrijgen. 

 

Uit het (tussentijdse) jaarrapport 2014 blijkt dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde 

van een rekening-courantverhouding nog een bedrag te vorderen heeft van in totaal  

€ 426.217,--. In het jaarrapport wordt echter niet nader gespecificeerd welke partij(en) nog  

een bedrag verschuldigd is (zijn) uit hoofde van de rekening-courantverhouding. In de  

afgelopen verslagperiode heb ik echter onder andere de periodebalans 2012 in mijn bezit  

gekregen (zie ook punt 7.1. van dit verslag). Aan de hand van deze periodebalans heb ik 

kunnen herleiden op welke partijen de gefailleerde vennootschap nog een rekening- 

courantvordering heeft. Het betreft een vordering op één natuurlijk persoon (te weten: de  

voormalig bestuurder) en een vordering op twee vennootschappen. 
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In de komende verslagperiode zal getracht worden de rekening-courantvorderingen  

geïncasseerd te krijgen.  

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   : Zie verslag 1. 

5.2 Leasecontracten   : Zie verslag 1. 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslag 1. 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud.  

 

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   :  

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op  

een retentierecht. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1.   

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat ik de beschikking heb gekregen over onder andere de 

jaarrekening 2013 en de tussentijdse cijfers over 2014. Voorts heb ik gemeld dat de 

voormalig accountant van de gefailleerde vennootschap mij heeft bericht dat hij de volledige 

administratie heeft afgegeven aan de voormalig bestuurder. 

 

In de afgelopen verslagperiode heeft een vriend van deze voormalig bestuurder een aantal 

boekhoudkundige stukken afgegeven op mijn kantoor. Het betreft hier onder andere de 

periodebalans 2012, de inkoopfacturen over 2012, de bankafschriften over 2012 en 2013, 

alsmede de salarisadministratie over 2012 en 2013.  

 

Uit de administratie die ik tot op heden heb mogen ontvangen, blijkt dat de gefailleerde 

vennootschap in ieder geval t/m 2014 omzet heeft gegenereerd. Ik heb in de administratie 

echter nog geen verkoopfacturen aangetroffen. Reden waarom ik de voormalig bestuurder 

heb verzocht om ook deze verkoopfacturen zo spoedig aan mij ter hand te stellen.  

 

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Hoewel er vermoedens zijn dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is  

van het faillissement is dit tot op heden nog niet vastgesteld. In de komende verslagperiode  

zal ik het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voortzetten. 
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7.6 Paulianeus handelen  :  

In het eerste verslag heb ik reeds gemeld dat er vermoedens zijn van paulianeus handelen. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek hieromtrent voortgezet. Dit heeft 

ertoe geleid dat er bij mij nieuwe feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die erop 

wijzen dat er inderdaad sprake is van paulianeus handelen. Het onderzoek naar paulianeus 

handelen zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : 

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 204.459,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : *** 

8.4 Andere pref. crediteuren   : *** 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 13 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 510.190,64 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- erop toezien dat de Belgische Staat de aangeboden vergoeding betaalt; 

- onderzoek doen naar de openstaande vorderingen op handelsdebiteuren; 

- trachten de rekening-courantvorderingen te incasseren; 

- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap, in ieder 

geval de verkoopfacturen, in mijn bezit te krijgen; 

- nader onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- verder inventariseren van de crediteuren. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


