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Algemene gegevens
Naam onderneming
Global Expedition B.V.

11-10-2019
1

Gegevens onderneming
De onderneming w as statutair gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende te
Sittard (6134 VJ), aan de Veestraat 2. De onderneming is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 60778059.

11-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Goederenvervoer over de w eg.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

11-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie van Global Expedition w erd verzorgd door de vader van de
bestuurder, te w eten de heer L. Maas. De curator heeft de boekhouding en
administratie opgevraagd en is in afw achting van de toezending hiervan.

11-10-2019
1

Blijkens de jaarrekening van 2017 is er in het jaar 2016 een resultaat behaald
van € 2.021,00 en in 2017 een resultaat behaald van € 22.537,00. Over de
jaren 2018 en 2019 zijn slechts tussentijdse cijfers aan de curator ter hand
gesteld. Hieruit blijkt dat in 2018 een resultaat is behaald van € 93.987,24 en
in 2019 zou er een voorlopig resultaat zijn behaald van € 75.820,76.

09-12-2019
2

Op verzoek van de curator zijn de jaarrekeningen van 2016 en 2017 aan de
curator ter hand gesteld, alsmede de tussentijdse cijfers over de jaren 2018
en 2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden
18

11-10-2019
1

Toelichting
Volgens uittreksel Kamer van Koophandel.

Boedelsaldo
€ 6.794,21

11-10-2019
1

€ 29.291,25

09-12-2019
2

€ 519,31

04-09-2020
4

€ 474,35

14-09-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-9-2019

11-10-2019
1

t/m
11-10-2019
van
12-10-2019

09-12-2019
2

t/m
6-12-2019
van
7-12-2019

05-03-2020
3

t/m
6-3-2020
van
4-9-2020

14-09-2021
5

t/m
13-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 48 min

2

28 uur 30 min

3

15 uur 18 min

4

18 uur 42 min

5

9 uur 48 min

totaal

118 uur 6 min

Toelichting bestede uren
In de eerste faillissementsperiode heeft de curator gesprekken gevoerd met
betrokken partijen onder w ie de bestuurder, de boekhouder, het personeel en
de debiteuren. De curator is aangevangen met het innen van de debiteuren.
Het personeel is ontslagen, met goedkeuring van de Rechter-commissaris. De
curator is nog doende een verdere inventarisatie te maken.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

11-10-2019
1

Global Expedition B.V. is blijkens inschrijving bij de Kamer van Koophandel
opgericht op 27 mei 2014. De bestuurder van curanda is de heer R.M.A.L.
Maas. Sinds de datum van oprichting is de heer R.M.A.L. Maas enig bestuurder
en aandeelhouder.

11-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

11-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator is doende de verzekeringen te inventariseren en zal, w aar nodig,
deze beëindigen.

11-10-2019
1

De curator heeft alle lopende verzekeringen beëindigd.

14-09-2021
5

1.4 Huur
Vanw ege de aard van de activiteiten w as er geen sprake van bedrijfsruimte.
De onderneming stond ingeschreven op het w oonadres van de bestuurder.

11-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder van curanda w as de omzet van de
onderneming in grote mate afhankelijk van contracten die gesloten w aren met
PostNL. PostNL zou de tarieven eenzijdig hebben aangepast, w aardoor de
omzetten zodanig terugliepen, dat de crediteuren niet meer betaald konden
w orden. De bestuurder van curanda zag, naar eigen zeggen, om die reden
geen andere uitw eg dan het eigen faillissement aan te vragen. De curator doet
nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

11-10-2019
1

De curator heeft stukken opgevraagd ten aanzien van de tarieven die
eenzijdig zouden zijn aangepast door Postnl. De curator zal deze stukken
onderzoeken om vast te stellen of dit inderdaad de oorzaak van het
faillissement is, zoals de bestuurder van curanda stelt.

09-12-2019
2

De curator is nog steeds in afw achting van de opgevraagde stukken ten
aanzien van de tarieven die eenzijdig door PostNL zouden zijn aangepast.

05-03-2020
3

De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

04-09-2020
4

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van het
faillissement en stelt vast dat de eenzijdige w ijziging van de tarieven door
PostNL in belangrijke mate ertoe heeft geleid dat curanda in de toestand
kw am te verkeren dat zij ophield te betalen.

14-09-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

11-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

11-10-2019
1

Toelichting
De curator heeft het personeel met machtiging van de Rechter-commissaris
ontslagen op 19 september 2019 met inachtneming van de contractuele of
w ettelijke opzegtermijn.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft gesprekken gevoerd met het personeel en het UW V, alsmede
heeft de curator het ontslag aangezegd.

11-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een aantal bedrijfsvoertuigen aangetroffen. Er w erden 10
voertuigen op basis van operational lease geleased. De curator heeft in
overleg ervoor zorg gedragen dat de leasemaatschappijen deze voertuigen
hebben kunnen ophalen. Eén voertuig is op basis van financial lease door
curanda gebruikt. De curator onderzoekt mogelijkheden om deze, in overleg
met de leasemaatschappij, te verkopen. Een zestal voertuigen is in eigendom
van curanda. De curator zal deze gaan verkopen.

11-10-2019
1

Intussen heeft de curator alle voertuigen die in eigendom w aren van curanda
aan een derde verkocht. Alle geleasde voertuigen zijn intussen aan de
leasemaatschappijen ter beschikking gesteld.

09-12-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

11-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot de dag van de uitspraak van het faillissement heeft curanda nog pakketten
bezorgd. Intussen is de overeenkomst met PostNL, als de grootste
opdrachtgever, beëindigd. De tot datum faillissement uitgevoerde
w erkzaamheden zijn bij PostNL in rekening gebracht.

11-10-2019
1

Postnl heeft de facturen ten aanzien van het onderhanden w erk aan de
curator betaald.

09-12-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Blijkens de boekhouding van curanda zouden de debiteuren op datum
faillissement € 14.110,67 bedragen. De curator heeft de debiteuren, w aarvan
PostNL de grootste is (€ 13.316,02), aangeschreven. PostNL heeft intussen
een bedrag van € 6.794,20 op de boedelrekening voldaan. De curator zal het
restant gaan innnen.

11-10-2019
1

Postnl heeft de openstaande posten op de boedelrekening voldaan. De andere
debiteur, CP Snel Transport, heeft vooralsnog geen gehoor gegeven aan het
verzoek om de openstaande post ad € 2.015,63 te betalen. De curator zal
nadere maatregelen treffen.

09-12-2019
2

Debiteur CP Snel Transport reageert niet op aanmaningen en sommaties. De
curator onderzoekt of de vordering inbaar is en zal daartoe de nodige
maatregelen treffen.

05-03-2020
3

Debiteur CP Snel Transport is de handelsnaam van een Vennootschap Onder
Firma. De vennoten blijken in een buitengerechtelijk schuldsaneringstraject te
zitten. In dat verband is er onlangs, op 27 augustus 2020, een akkoord
aangeboden. De curator is voornemens om met het akkoord, zijnde 9.2% van
de vordering, zijnde € 185,44 akkoord te gaan.

04-09-2020
4

Intussen lijkt het erop dat de debiteur CP Snel Transport de vordering van
ongeveer van € 2.000,00 volledig kan voldoen vanuit het
schuldsaneringstraject. Deze betaling zal echter uiterlijk plaatsvinden in
september 2023. De curator is voornemens om het faillissement tot die
datum aan te houden.

14-09-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De curator heeft een aantal geleasede bedrijfsvoertuigen aangetroffen. 10
voertuigen w aren geleased op basis van operational lease en 1 voertuig is
geleased op basis van financial lease. De curator is, als gezegd, in gesprek met
de leasemaatschappijen. De voertuigen die op basis van operational lease in
gebruik w aren, zijn intussen opgehaald door de leasemaatschappijen.

11-10-2019
1

Alle geleasde voertuigen zijn intussen door de leasemaatschappijen
opgehaald.

09-12-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curanda gebruikte een koffiezetapparaat, dat onder eigendomsvoorbehoud is
geleverd. De eigenaar heeft dat aangetoond. Het koffiezetapparaat is intussen
geretourneerd.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-12-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van curanda w ordt niet voortgezet.

11-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zal geen doorstart van de onderneming plaatsvinden.

11-10-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator onderzoekt of er voldaan is aan de boekhoudplicht.

11-10-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 7 november 2018
en dus op tijd. De curator onderzoekt of de jaarrekeningen in het verleden ook
tijdig zijn gedeponeerd.

11-10-2019
1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

14-09-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.

Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.
Nee

11-10-2019
1

05-03-2020
3

04-09-2020
4

Toelichting
De curator heeft de boekhouding onderzocht en geen onregelmatigheden
aangetroffen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.

11-10-2019
1

In onderzoek

05-03-2020
3

Nee

04-09-2020
4

Toelichting
Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 41.069,54

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-09-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 173.044,00

11-10-2019
1

€ 180.811,00

09-12-2019
2

€ 209.686,00

05-03-2020
3

€ 210.266,00

04-09-2020
4

€ 210.550,00

14-09-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 11.044,96

11-10-2019
1

09-12-2019
2

04-09-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

11-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

11-10-2019
1

9

09-12-2019
2

11

05-03-2020
3

13

04-09-2020
4

14

14-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 24.456,06

11-10-2019
1

€ 59.594,94

09-12-2019
2

€ 63.741,81

05-03-2020
3

€ 80.301,66

04-09-2020
4

€ 83.600,79

14-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

11-10-2019
1

Opheffing w egens toestand van de boedel.

04-09-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator inventariseert de omvang van de crediteuren.

11-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

11-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nadere inventarisatie, onderzoek jaarstukken en boekhouding, onderzoek
rechtmatigheid, verkoop activa, innen debiteuren.

11-10-2019
1

Onderzoek administratie en boekhouding, onderzoek rechtmatigheid, innen
debiteuren.

09-12-2019
2

Verder onderzoek administratie en boekhouding, onderzoek rechtmatigheid en
innen debiteuren.

05-03-2020
3

Onderzoek oorzaak faillissement, verdere inventarisatie crediteuren en het
innen van de debiteur.

04-09-2020
4

Het enige openstaande punt is het innen van de debiteur.

14-09-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

11-10-2019
1

September 2023.

14-09-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

14-09-2021
5

