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Algemene gegevens
Naam onderneming
Mobile Services B.V. (Mobile Services Installatietechniek B.V. & Mobile Services
Telecom B.V.)

05-03-2019
21

Gegevens onderneming
De besloten vennootschappen Mobile Services B.V., Mobile Services
Installatietechniek B.V. en Mobile Services Telecom B.V., statutair gevestigd te
Almere, vestigingsadres Artemisw eg 105g (8239 DD) te Lelystad,
correspondentieadres Ridderspoorlaan 9 (8255 JC) te Sw ifterbant. De
vennootschappen zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder de respectievelijke nummers
39090512, 32128201 en 32128198.

05-03-2019
21

Activiteiten onderneming
De omschrijving in het handelsregister luidde - ten tijde van het uitspreken van
het faillissement - ten aanzien van Mobile Services B.V.: “Beheer van
vermogen”. Tot enige tijd voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement
luidde de omschrijving in het handelsregister: “Beheer van/ deelnemen in
bedrijven die zich bezig houden met, advies en installatie van
elektrotechnische installaties. Engineering van mobiele telecom locaties en
elektrotechnische installaties. Het uitvoeren van oudedagsvoorzieningen.”

Financiële gegevens

05-03-2019
21

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2008

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 8.608,89

05-03-2019
21

Toelichting
Mobile Services: € 3.798,18
Mobile Services Installatietechniek: € 4.071,57
Mobile Services Telecom: € 739,14
€ 8.608,89

03-09-2019
22

Toelichting
Mobile Services: € 3.798,18
Mobile Services Installatietechniek: € 4.071,57
Mobile Services Telecom: € 739,14
€ 8.608,89

03-03-2020
23

Toelichting
Mobile Services: € 3.798,18
Mobile Services Installatietechniek: € 4.071,57
Mobile Services Telecom: € 739,14
€ 8.608,89

14-09-2020
24

Toelichting
Mobile Services: € 3.798,18
Mobile Services Installatietechniek: € 4.071,57
Mobile Services Telecom: € 739,14
€ 8.608,89

12-03-2021
25

Toelichting
Mobile Services: € 3.798,18
Mobile Services Installatietechniek: € 4.071,57
Mobile Services Telecom: € 739,14
€ 8.608,89
Toelichting
Mobile Services: € 3.798,18
Mobile Services Installatietechniek: € 4.071,57
Mobile Services Telecom: € 739,14

Verslagperiode

10-09-2021
26

Verslagperiode
van
27-8-2018

05-03-2019
21

t/m
4-3-2019
van
5-3-2019

03-09-2019
22

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019

03-03-2020
23

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

14-09-2020
24

t/m
7-9-2020
van
8-9-2020

12-03-2021
25

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021

10-09-2021
26

t/m
10-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

21

4 uur 6 min

22

1 uur 30 min

23

41 uur 48 min

24

3 uur 24 min

25

10 uur 30 min

26

0 uur 48 min

totaal

62 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Uren O&S Advocaten: 0,4
Uren LVG Advocaten: 3,7

05-03-2019
21

Uren procedure: 21,8

03-03-2020
23

Uren procedure: 7

14-09-2020
24

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mobile Services B.V. In het handelsregister zijn als bestuurders geregistreerd
M. Telussa B.V., gevestigd aan de Arturo Toscaninistraat 40 te Almere, W .T.
Perdok B.V., gevestigd aan de Rodinw eg 4 te Almere en A. Rijnders B.V.,
gevestigd aan de W aalstraat 68 te Almere. Als voormalig bestuurder staat
geregistreerd Technisch Advies Bureau Frankvoort B.V. Deze laatste entiteit is
per 1 juni 2010 als bestuurder uitgetreden. De heren Telussa, Perdok, Rijnders
en Frankvoort zijn de natuurlijke personen achter voornoemde
vennootschappen. Mobile Services B.V. is op haar beurt enig aandeelhouder en
bestuurder van zow el Mobile Services Installatietechniek B.V. als Mobile
Services Telecom B.V.

05-03-2019
21

1.2 Lopende procedures
Op 29 maart 2017 w erd er vonnis verkregen in de procedure als gevoerd
tegen diverse leden van de directie. In het vonnis is geoordeeld dat de
administratieplicht, alsmede de deponeringsplicht, is geschonden. De
rechtbank heeft evenw el aannemelijk geacht dat er van buiten komende
oorzaken zijn aan te w ijzen die hebben geleid tot het faillissement. De curator
heeft aanleiding gezien om van dat oordeel in hoger beroep te komen. De
hoger beroep dagvaarding w erd – met instemming van de rechter-commissaris
– betekend tegen de roldatum van 3 oktober 2017.
Verslag 18
In appel w erd inmiddels (december 2017) memorie van grieven genomen. De
w ederpartij heeft uitstel verzocht en gekregen voor de memorie van antw oord.
Van ontw ikkelingen in de procedure houd ik u vanzelfsprekend op de hoogte.
De garantstellingsregeling, als in eerste aanleg verkregen, zal dienen te
w orden verruimd. Daartoe zullen in de komende verslagperioden de nodige
stappen w orden ondernomen.

In de procedure in hoger beroep zal in mei 2019 een comparitie na memorie
van antw oord plaatshebben. Tot dan toe is de verw achting dat er niet of
nauw elijks ontw ikkelingen zullen zijn te melden.
Inmiddels w erd een (beperkte) verruiming van de garantstelling verkregen.

05-03-2019
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Op 17 mei 2019 heeft de comparitie voor het Hof te Leeuw arden
plaatsgevonden. Tijdens de comparitie zijn uitvoerig de standpunten van
partijen besproken. Tevens w aren ter zitting alle bestuurders aanw ezig,
alsmede de van de zijde van de directie ingeschakelde accountant en
boekhoudster. Een gelegenheid om een regeling in der minne te beproeven
heeft niet tot resultaat geleid. Bij het sluiten van de comparitie is eenmaal
aanhouding verzocht om te onderzoeken of een mogelijkheid om een akkoord
aan te bieden aan de crediteuren reëel kon w orden geacht. De curator heeft in
dat kader crediteuren ten aanzien w aarvan vragen w aren opgekomen
(w aaronder de stand van zaken met betrekking tot de ING Bank en de
financiering van het bedrijfspand) zekerheidshalve benaderd. Van verdere
ontw ikkelingen met betrekking tot het aanbieden van een akkoord dan w el de
financiering daarvan is de curator tot op heden niet gebleken. Arrest w erd
verzocht bij rolbericht van 2 juli. Het roljournaal vermeldt dat arrest zal w orden
gew ezen op 24 september 2019. Of dan daadw erkelijk arrest w ordt
verkregen, zal nog w orden bezien. De curator houdt u vanzelfsprekend op de
hoogte.

03-09-2019
22

Op 24 september 2019 is arrest gew ezen in de procedure als door de curator
aangespannen tegen de ten tijde van het faillissement nog in functie zijnde
bestuurders. Het Hof heeft, recht doende in hoger beroep, het vonnis w aarvan
beroep vernietigd en voor recht verklaard dat de aangesproken partijen
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de tekorten in de faillissementen van Mobile
Services B.V., Mobile Services Installatietechniek B.V. en Mobile Services
Telecom B.V. De directie is derhalve veroordeeld tot hoofdelijke betaling van de
tekorten, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de w et. Bij
herstelarrest is tevens de verzochte uitvoerbaarheid bij voorraad toegew ezen.
De aangesproken partijen zijn van het arrest in cassatie gekomen. De curator
heeft de rechter-commissaris verzocht om in cassatie op te mogen komen en
daartoe toestemming verkregen.

03-03-2020
23

In de verstreken verslagperiode w erden de schriftelijke rondes in cassatie
doorlopen. Van de ingeschakelde cassatieadvocaat is vernomen dat de
conclusie van de advocaat-generaal per 23 oktober 2020 te verw achten valt.
Daarop volgend zal op enige termijn arrest w orden gew ezen door de Hoge
Raad.

14-09-2020
24

Per 30 oktober 2020 w erd de conclusie van de procureur-generaal bij de Hoge
Raad der Nederlanden ontvangen. Uit die omvangrijke conclusie vloeit voort,
dat de procureur-generaal van mening is dat vernietiging en verw ijzing is
aangew ezen omdat, aldus de p-g, het Hof heeft miskend dat ook handelingen
van een medebestuurder kunnen kw alificeren als een andere belangrijke
oorzaak van het faillissement en dat het Hof een aantal overige stellingen niet
voldoende lijkt te hebben betrokken bij de beoordeling van de volle w erking
van artikel 2:248 lid 2 BW . Of de Hoge Raad de procureur-generaal zal volgen,
zal nog dienen te blijken.

12-03-2021
25

Op 9 juli 2021 heeft de Hoge Raad arrest gew ezen, met als beslissing
vernietiging van het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden van 24
september 2019 met verw ijzing naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch ter
verdere behandeling en beslissing. Meer specifiek heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat het Hof Arnhem-Leeuw arden ten onrechte tot het oordeel is
gekomen dat Telussa c.s., in het kader van de betw isting dat onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement
is gew eest en ter ontzenuw ing van het in artikel 2:248 lid 2 BW neergelegde
bew ijsvermoeden, geen beroep zouden kunnen doen op handelen van één
of meer bestuurders. Het verw ijzingshof zal moeten beoordelen of andere

10-09-2021
26

stellingen als in het arrest genoemd, andere feiten en omstandigheden
opleveren dan onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur en of die feiten
en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn
gew eest. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat na verw ijzing niet ter
beoordeling voorligt de stelling dat het faillissement is veroorzaakt doordat
de andere bestuurder vlak voor zijn vertrek nog vrijw el al het w erkkapitaal
van de rekening zou hebben gehaald.
De Hoge Raad heeft ten aanzien van de overige klachten aangemerkt dat
deze niet tot cassatie kunnen leiden.
De curator zal zich verstaan met de banken voor nadere financiering van de
verw ijzingsprocedure en zal binnen de komende verslagperiode de procedure
vervolgen.

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Er hebben zich gedurende de verslagperiode geen ontw ikkelingen voorgedaan
die zouden kunnen leiden tot nieuw e dan w el andere inzichten ter zake de
oorzaken van het faillissement anders dan in eerdere verslagen geduid.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

05-03-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
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
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur heeft niet voldaan aan zijn verplichtingen ex artikel 2:10 en 2:394
BW (vastgesteld bij vonnis d.d. 29 maart 2017).

05-03-2019
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Het bestuur heeft niet voldaan aan de verplichting ex artikel 2:10 en 2:394 BW
(vastgesteld bij arrest d.d. 24 september 2019).

03-03-2020
23

7.2 Depot jaarrekeningen
Het bestuur heeft niet voldaan aan zijn verplichtingen ex artikel 2:10 en 2:394
BW (vastgesteld bij vonnis d.d. 29 maart 2017).

05-03-2019
21

Het bestuur heeft niet voldaan aan de verplichting ex artikel 2:10 en 2:394 BW
(vastgesteld bij arrest d.d. 24 september 2019).

03-03-2020
23

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
De oordelen van de rechter in eerste aanleg staan thans ter beoordeling in
hoger beroep, w aarbij een comparitie van partijen is gelast na memorie van
antw oord. De comparitie zal in mei 2019 plaatshebben.

05-03-2019
21

Van het d.d. 24 september 2019 gew ezen arrest heeft de directie cassatie
ingesteld. De curator houdt u van ontw ikkelingen ter zake op de hoogte.

03-03-2020
23

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 106,00
Toelichting
Belastingdienst inzake MS Installatietechniek

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-03-2019
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.677,96

05-03-2019
21

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 13.976,81

05-03-2019
21

8.5 Aantal concurrente crediteuren
32

05-03-2019
21

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 583.911,39

05-03-2019
21

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling zal mede afhankelijk zijn van de resultaten van de
procedure als aanhangig gemaakt namens de boedel.

05-03-2019
21

De w ijze van afw ikkeling zal mede afhankelijk zijn van de resultaten van de
procedure als aanhangig gemaakt in cassatie zijdens de directie.

03-03-2020
23

De w ijze van afw ikkeling zal mede afhankelijk zijn van de resultaten van de
voort te zetten procedure na verw ijzing.

10-09-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Een verificatievergadering is gehouden. Ter zitting is namens de directie een
aantal vorderingen betw ist. De verificatievergadering is daarop aangehouden.
De directie is door de curator verzocht de betw istingen nader te onderbouw en
en w aar nodig uitgenodigd om de betreffende crediteuren te benaderen,
teneinde de ingediende vorderingen aan te passen, althans de curator
daarover te informeren.

03-03-2020
23

Inmiddels w erd vanuit de Rechtbank een nadere datum bepaald voor de
voortgezette verificatievergadering. Zonder andersluidend tegenbericht zal de
behandeling van het vervolg van de verificatievergadering plaatsvinden op 5
november 2020. De directie, althans via hun raadsvrouw e, is in kennis gesteld
van deze datum en voorts verzocht om de eerder gedane betw istingen nader
vorm te geven.

14-09-2020
24

Inmiddels w erden op 5 november jl. de vorderingen geverifieerd.

12-03-2021
25

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
M.G.E. TELUSSA
M. TELUSSA B.V.
W .T. PERDOK
W .T. PERDOK B.V.
A. RIJNDERS
A. RIJNDERS B.V.

05-03-2019
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9.2 Aard procedures
Hoger beroep van vonnis in eerste aanleg aangaande
bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement.

05-03-2019
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Procedure in cassatie na arrest in hoger beroep.

03-03-2020
23

9.3 Stand procedures
Comparitie na memorie van antw oord (roldatum 17 mei 2019)

05-03-2019
21

De curator is in afw achting van arrest.

03-09-2019
22

De curator is in afw achting van ontw ikkelingen na toestemming van de rechtercommissaris om op te mogen komen in cassatie.

03-03-2020
23

De curator is in afw achting van bericht met betrekking tot conclusie van de
advocaat-generaal.

14-09-2020
24

Naar verw achting zal in april arrest van de Hoge Raad tegemoet mogen
w orden gezien.

12-03-2021
25

Na het verkregen arrest d.d. 9 juli 2021, zal de procedure - na vernietiging en
verw ijzing - voort w orden gezet bij het Hof 's-Hertogenbosch.

10-09-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
Voorbereiden en bijw onen comparitie

05-03-2019
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Zie 9.3.

03-09-2019
22

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden procedure in hoger beroep

05-03-2019
21

Zodra arrest is verkregen, zal duidelijk zijn of er voor de boedel nog
w erkzaamheden resteren.

03-09-2019
22

Nu cassatie is ingesteld, zal de afw ikkeling van het faillissement naar het zich
laat aanzien nog enige tijd vergen.

03-03-2020
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Afronden procedure in cassatie.

14-09-2020
24

Afw achten arrest Hoge Raad.

12-03-2021
25

Aanhangig maken procedure bij het Hof Den Bosch.

10-09-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van verloop procedure.

05-03-2019
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De termijn van afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de termijn
van het verkrijgen van arrest alsmede van de inhoud van het arrest.

03-09-2019
22

De curator verw acht dat de afw ikkeling van het faillissement nog enige tijd zal
vergen.

14-09-2020
24

Gelet op het advies van de procureur-generaal valt er te voorzien dat de
afw ikkeling van het faillissement nog enige tijd zal vergen.

12-03-2021
25

Gelet op het arrest van de Hoge Raad valt te voorzien dat de afw ikkeling van
het faillissement nog enige tijd zal vergen.

10-09-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
10-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
Als beschreven in het verslag.

05-03-2019
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Als beschreven in het verslag.

03-09-2019
22

Als beschreven in het verslag.

03-03-2020
23

Bijlagen
Bijlagen

