Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

17
18-07-2022
F.09/18/342
NL:TZ:0000072823:F001
09-10-2018

R-C
Curator

mr. D. de Loor
mr E.A.H. ten Berge

Algemene gegevens
Naam onderneming
GLT Infra B.V.

14-11-2018
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GLT Infra B.V.
statutair gevestigd te Rijsw ijk, kantoorhoudende te (2288 EV) Rijsw ijk aan de
Cort van der Lindenstraat 3, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 60682930.

14-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt van de navolgende omschrijving: “Het verrichten
van w erkzaamheden op het gebied van ondergrondse infra structuren.
Uitzenden /detachering personeel. Inhuur en verhuur personeel.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 2.237.343,00

€ -12.937,00

€ 1.081.313,00

2015

€ 419.171,00

€ 46.827,00

€ 395.803,00

2016

€ 1.723.384,00

€ 152.790,00

€ 582.432,00

2014

€ 669.283,00

€ 141.409,00

€ 209.109,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

14-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
2018: in onderzoek.

14-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
34

14-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-11-2018
1

€ 4.718,87

08-03-2019
2

€ 5.518,87

22-08-2019
5

€ 13.817,05

02-12-2019
6

€ 85,84

10-03-2020
7

€ 80,54

11-05-2021
12

€ 7.069,94

20-07-2021
13

€ 14.949,01

03-11-2021
14

€ 20.927,81

07-02-2022
15

€ 24.922,51

24-05-2022
16

Verslagperiode
van
9-10-2018

14-11-2018
1

t/m
13-11-2018
van
14-11-2018
t/m
8-3-2019

08-03-2019
2

van
8-3-2019

20-05-2019
3

t/m
7-5-2019
van
8-5-2019

22-08-2019
5

t/m
20-8-2019
van
21-8-2019

02-12-2019
6

t/m
19-11-2019
van
20-11-2019

10-03-2020
7

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

08-06-2020
8

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

11-08-2020
9

t/m
11-8-2020
van
12-8-2020

18-11-2020
10

t/m
17-11-2020
van
18-11-2020

01-03-2021
11

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

11-05-2021
12

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021
t/m
18-7-2021

20-07-2021
13

van
19-7-2021

03-11-2021
14

t/m
29-10-2021
van
30-10-2021

07-02-2022
15

t/m
2-2-2022
van
3-2-2022

24-05-2022
16

t/m
20-5-2022
van
21-5-2022

18-07-2022
17

t/m
14-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 24 min

2

33 uur 36 min

3

2 uur 6 min

5

18 uur 18 min

6

14 uur 0 min

7

15 uur 18 min

8

15 uur 18 min

9

8 uur 24 min

10

4 uur 18 min

11

3 uur 42 min

12

6 uur 0 min

13

3 uur 6 min

14

10 uur 42 min

15

9 uur 12 min

16

24 uur 6 min

17

2 uur 54 min

totaal

212 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal is 80,30 uur aan dit verslag besteed.

08-03-2019
2

In totaal is 84,90 uur aan dit verslag besteed.

20-05-2019
3

In totaal is 104,70 uur aan dit verslag besteed.

22-08-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 14 mei 2014.
Sinds 14 mei 2014 is de heer A.S. Gültekin alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. Tussen
1 januari 2016 en 29 juni 2018 w as de heer R. Laurens gezamenlijk bevoegd
bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

14-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
De gefailleerde vennootschap heeft de gebruikelijke verzekeringen afgesloten.
De overbodige verzekeringen zullen door de curator w orden beëindigd.

14-11-2018
1

Beëindiging heeft plaatsgevonden.

08-03-2019
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten ten
aanzien van de bedrijfsruimte staande en gelegen te (2288 EV) Rijsw ijk aan de
Cort van der Lindenstraat 3. Deze huurovereenkomst is door de curator met
voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

14-11-2018
1

Oplevering aan de verhuurder heeft plaatsgevonden.

08-03-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

14-11-2018
1

In onderzoek.

08-03-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34

14-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
35

14-11-2018
1

Toelichting
Circa 38

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-10-2018
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder
van de gefailleerde vennootschap;
Overleg en correspondentie met w erknemers;
Overleg en correspondentie met het UW V.

14-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende
zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

14-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

14-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen aangetroffen. Deze zal
w orden geïnventariseerd.

14-11-2018
1

De bedrijfsmiddelen zijn met machtiging van de rechter-commissaris door
Troostw ijk Veilingen B.V. middels een internetveiling verkocht. Afw ikkeling en
afrekening met Troostw ijk Veilingen B.V. dient nog plaats te vinden.

08-03-2019
2

Afw ikkeling en afrekening met Troostw ijk Veilingen B.V. vindt komende
verslagperiode plaats.

22-08-2019
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval op grond van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et de belangen van de Ontvanger van de Belastingdienst
Haaglanden / Kantoor Den Haag behartigen.

14-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder
van de gefailleerde vennootschap.
Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen

14-11-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Daarvan is niet gebleken.

14-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder van
de gefailleerde vennootschap.

14-11-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Daarvan is niet gebleken.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder van
de gefailleerde vennootschap.

14-11-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft aan de
curator een lijst ter hand gesteld w aaruit blijkt dat per datum faillissement
sprake is van openstaande vorderingen op derden tot in totaal een bedrag ad
€ 277.485,56. De curator heeft de incasso ter hand genomen.

14-11-2018
1

W aar mogelijk w orden nog incasso-inspanningen verricht.

20-05-2019
3

De grootste debiteur heeft in de afgelopen verslagperiode, bij monde van een
advocaat, de verschuldigdheid van ieder bedrag van de hand gew ezen. Ter
zake zal nader onderzoek w orden verrichten.

11-08-2020
9

De curator heeft het treffen van rechtsmaatregelen in beraad.

18-11-2020
10

De curator heeft het treffen van rechtsmaatregelen in beraad.

01-03-2021
11

De curator heeft het treffen van rechtsmaatregelen in beraad.

07-02-2022
15

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder van
de gefailleerde vennootschap.

Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder
van de gefailleerde vennootschap.
Correspondentie met advocaat debiteur

Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder
van de gefailleerde vennootschap.
Correspondentie met advocaat debiteur.

Correspondentie met advocaat debiteur.

Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder
van de gefailleerde vennootschap.
Correspondentie met advocaat debiteur.

Correspondentie met advocaat debiteur.

Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder
van de gefailleerde vennootschap.
Correspondentie met advocaat debiteur.
Procesadvies

14-11-2018
1
11-08-2020
9

18-11-2020
10

01-03-2021
11
03-11-2021
14

07-02-2022
15
24-05-2022
16

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 769,47

14-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Vordering van bank(en) De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING Bank
N.V. Per datum faillissement is aldaar een batig saldo ad € 1.605,03
aangetroffen. Op een bij ING Bank N.V. aangehouden G-rekening is een saldo
ad € 769,47 aangetroffen. De G-rekening is door de Ontvanger uitgew onnen.

Toelichting vordering van bank(en)
Het batig saldo ad € 1.605,03 is door ING Bank N.V. voldaan.

5.2 Leasecontracten

08-03-2019
2

5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement duurde – voor zover bekend – één leaseovereenkomst
voort ten aanzien van een kopieermachine. De overeenkomst is met
w ederzijds goedvinden beëindigd per datum faillissement.

14-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Daarvan is niet gebleken.

14-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Daarvan is niet gebleken.

14-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarvan is niet gebleken.

14-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

14-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

14-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

14-11-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie leasemaatschappij.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

14-11-2018
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

14-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-11-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

14-11-2018
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

14-11-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

14-11-2018
1

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

14-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2015 en 2016 tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over het (boek)jaar 2014 is te laat gedeponeerd. De termijn voor
het deponeren van de jaarrekening over het (boek)jaar 2017 is nog niet
verstreken.

14-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

14-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort in contanten.

14-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

14-11-2018
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

22-08-2019
5

Afgelopen verslagperiode is een begin gemaakt met het gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoek. Aankomende verslagperiode zal het bestuur met
de bevindingen w orden geconfronteerd.

Toelichting

02-12-2019
6

De curator is in afw achting van een inhoudelijke reactie.

Toelichting

10-03-2020
7

Inmiddels heeft een van de bestuurders inhoudelijk gereageerd. Kort gezegd
w ordt aansprakelijkheid van de hand gew ezen. De inhoudelijke reactie van de
andere bestuurder laat op zich w achten.

Toelichting
Inmiddels hebben beide bestuurders inhoudelijk gereageerd.

08-06-2020
8

Toelichting

11-08-2020
9

Beide bestuurders hebben de visie van de curator van de hand gew ezen. De
curator is voornemens rechtsmaatregelen te treffen.

Toelichting

11-05-2021
12

Met één van de bestuurders is overleg gaande over het al dan niet treffen van
een regeling in der minne.

Toelichting

20-07-2021
13

Ter zake is een regeling getroffen. Uit dien hoofde is tot op heden een bedrag
ad € 7.000,00 ontvangen.

Toelichting

03-11-2021
14

Ter zake is een regeling getroffen. Uit dien hoofde is tot op heden een bedrag
ad € 7.000,00 ontvangen. In de afgelopen verslagperiode is - conform de
getroffen regeling - een bedrag ad € 8.000,00 in mindering ontvangen.

Toelichting

07-02-2022
15

In de afgelopen verslagperiode is - conform de getroffen regeling - een bedrag
ad € 6.000,00 in mindering ontvangen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is - conform de getroffen regeling - een bedrag
ad € 4.000,00 in mindering ontvangen. Met de betaling van in totaal een
bedrag ad € 25.000,00 is volledige uitvoerig gegeven aan de getroffen regeling
in der minne.

7.6 Paulianeus handelen

24-05-2022
16

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

14-11-2018
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

18-11-2020
10

De curator heeft tw ee betrokkenen ter zake met zijn visie geconfronteerd. De
curator is in afw achting van een inhoudelijke reactie. De curator heeft in één
geval een afw ijzende inhoudelijke reactie ontvangen. De curator is
voornemens over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Toelichting

01-03-2021
11

De curator heeft in één geval een afw ijzende inhoudelijke reactie ontvangen.
De curator is voornemens over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Toelichting

11-05-2021
12

Beide betrokkenen hebben gereageerd. Ten aanzien van één rechtshandeling
berust de curator in het standpunt van de betrokkene. Ten aanzien van de
andere rechtshandeling handhaaft de curator zijn standpunt. De curator is
voornemens ter zake een procedure te entameren.

In onderzoek

20-07-2021
13

Toelichting
Er w orden voorbereidingen getroffen om een procedure te entameren.

Toelichting

03-11-2021
14

Op de buitengerechtelijke vernietiging alsmede de toegezonden
(concept)dagvaarding is niet gereageerd. Er zullen rechtsmaatregelen w orden
getroffen.

Toelichting

24-05-2022
16

Op de buitengerechtelijke vernietiging alsmede de toegezonden
(concept)dagvaarding is niet gereageerd. Er zullen rechtsmaatregelen w orden
getroffen.

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris is een procedure geëntameerd.
De zaak zal w orden aangebracht op de rolzitting van 27 juli 2022 te 10:00
uur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

18-07-2022
17

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

14-11-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen.

14-11-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.015,10

14-11-2018
1

Toelichting
Inmiddels heeft de verhuurder een vordering ingediend ter hoogte van €
3.015,10.

€ 11.011,09

08-03-2019
2

Toelichting
Inmiddels heeft de verhuurder een vordering ingediend ter hoogte van €
11.011,09.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.221,00

14-11-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ad in totaal € 19.221,00
kenbaar gemaakt.

€ 31.575,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ad in totaal € 31.575,00
kenbaar gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV

08-03-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

14-11-2018
1

Pref. vordering van het UW V Tot op heden heeft het UW V geen vordering
kenbaar gemaakt.

€ 46.222,19

02-12-2019
6

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ad in totaal € 46.222,19.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

14-11-2018
1

Tot op heden zijn er geen andere vorderingen kenbaar gemaakt.

€ 2.113,58

08-03-2019
2

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ter hoogte van €
2.113,58 ingediend.

Toelichting

20-05-2019
3

Voorts hebben vijf oud-w erknemers vorderingen ingediend gezamenlijk een
bedrag ter hoogte van € 11.783,00.

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ter hoogte van €
2.113,58 ingediend. Voorts hebben vijf oud-w erknemers vorderingen ingediend
gezamenlijk een bedrag ter hoogte van € 11.783,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-12-2019
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

14-11-2018
1

Toelichting
Vooralsnog hebben 19 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.

42

08-03-2019
2

Toelichting
Vooralsnog hebben 42 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.

43

22-08-2019
5

Toelichting
Vooralsnog hebben 43 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt

42

10-03-2020
7

Toelichting
Vooralsnog hebben 42 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.

43
Toelichting
Vooralsnog hebben 43 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-05-2021
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 155.600,74

14-11-2018
1

€ 263.403,86

08-03-2019
2

€ 267.731,49

22-08-2019
5

€ 266.926,55

10-03-2020
7

€ 266.926,55

08-06-2020
8

€ 267.038,22

11-05-2021
12

€ 267.843,16

03-11-2021
14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

14-11-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

14-11-2018
1

Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

08-03-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-11-2018
1

9.2 Aard procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-11-2018
1

9.3 Stand procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg en correspondentie met de bestuurder en voormalig bestuurder van
de gefailleerde vennootschap.

14-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nog onbekend.

14-11-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie w erkzaamheden beschreven onder 10.4

14-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2022

18-07-2022
17

10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek naar eventueel lopende procedure(s);
Onderzoeken bedrijfsmiddelen;
Mogelijk verkoop bedrijfsmiddelen;
Mogelijk debiteurenincasso;
Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

debiteurenincasso;
Afw ikkeling als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.5;
Procedure als bedoeld onder punt 7.6;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Procedure als bedoeld onder punt 7.6;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

14-11-2018
1

24-05-2022
16

18-07-2022
17

