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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

Industrial Business Services BV 24-04-2018 
 5

VERSLAG 11 
Besloten vennootschap.

24-04-2018 
 5

VERSLAG 11
Ingenieurs- en overig technisch ontwerp en advies.

24-04-2018 
 5

0 24-04-2018 
 5

Verslagnummer 10
Datum verslag 05-11-2019
Insolventienummer F.17/15/127
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000011113:F006
Datum uitspraak 14-07-2015

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr P.S. van Zandbergen
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

€ 879,32 31-07-2018 
 6

€ 880,79 12-11-2018 
 7

€ 880,79

Toelichting 
Ongewijzigd.

05-11-2019
 10

van 
6-1-2018

t/m 
24-4-2018

24-04-2018 
 5

van 
25-4-2018

t/m 
31-7-2018

31-07-2018 
 6

van 
1-8-2018

t/m 
12-11-2018

12-11-2018 
 7

van 
13-11-2018

t/m 
22-2-2019

22-02-2019 
 8

van 
23-2-2019

t/m 
4-6-2019

04-06-2019 
 9

van 
5-6-2019

t/m 
5-11-2019

05-11-2019
 10



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslagperiode Bestede uren

5 2 uur 34 min

6 0 uur 17 min

7 0 uur 18 min

8 2 uur 18 min

9 0 uur 27 min

10 3 uur 6 min

totaal 9 uur 0 min

1. Inventarisatie

2. Personeel



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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

4. Debiteuren



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

5. Bank/Zekerheden



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 05-11-2019
 10

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 05-11-2019
 10

n.v.t. 05-11-2019
 10

De aandelen zijn volgestort. 05-11-2019
 10



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nee

Toelichting 
Het faillissement is het gevolg van de andere faillissementen van Gjaltema 
c.s. In die faillissementen  is gemeld dat de oorzaak van het faillissement 
dient te worden gezocht in de hoge financieringslasten, dit gecombineerd 
met de teruglopende/dalende inkomsten van de gefailleerde 
vennootschappen. Achteraf kan gesteld worden dat de directie van de 
vennootschap te optimistisch is geweest voor wat betreft de mogelijkheden 
van de vennootschap. Er lijkt onvoldoende oog te zijn geweest voor met 
name de kosten waarmede de vennootschap zich geconfronteerd zag. Er 
waren plannen te over welke telkenmale opnieuw zijn gefinancierd. De 
financieringslasten zijn, in relatie tot de revenuen welke de vennootschap 
genereerde, te hoog geweest. De mate waarin maakt echter niet dat in de 
optiek van de curator sprake is van onbehoorlijk bestuur. 

05-11-2019
 10

Nee

Toelichting 
Er zijn geen indicaties voor paulianeus handelen.

05-11-2019
 10

8. Crediteuren

€ 2.746,35

Toelichting 
VERSLAG 11

24-04-2018 
 5

€ 8.861,87

Toelichting 
De voorafgaand aan het faillissement opgestarte en door de curator 
overgenomen procedure bij het gerechtshof te Arnhem- Leeuwarden is in het 
nadeel van de boedel beslecht. De proceskostenveroordeling ad €6.115,52 is 
als boedelvordering genoteerd. 

05-11-2019
 10

€ 44.813,90

Toelichting 
VERSLAG 11

24-04-2018 
 5



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.066,50

Toelichting 
VERSLAG 11

24-04-2018 
 5

23

Toelichting 
VERSLAG 11

24-04-2018 
 5

24

Toelichting 
Er is door Balink glas een vordering ingediend nav het voor de boedel 
negatieve arrest.

05-11-2019
 10

€ 155.944,13

Toelichting 
VERSLAG 11

24-04-2018 
 5

€ 160.427,87

Toelichting 
VERSLAG 13

12-11-2018 
 7

€ 185.427,87 05-11-2019
 10



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

VERSLAG 11
Het w ijzen van arrest is aangehouden. De procedure is verwezen naar de 
rolzitting van 8 mei 2018 voor w ijzen arrest.

24-04-2018 
 5

VERSLAG 12
Het arrest is aangehouden tot 17 juli 2018. Op laatstgenoemde rolzitting is de 
zaak verwezen naar 25 september 2018 voor het w ijzen van arrest.

31-07-2018 
 6

VERSLAG 13
De zaak is verwezen naar de rolzitting van 15 januari 2019 voor het w ijzen 
van arrest.

12-11-2018 
 7

VERSLAG 14
Op 15 januari 2019 is de zaak verwezen naar de rolzitting van 26 februari 
2019 voor het w ijzen van arrest. Gelet op de korte aanhoudingstermijn gaat 
de curator ervan uit dat er arrest gewezen zal worden in de komende 
verslagsperiode. 

22-02-2019 
 8

VERSLAG 15
De zaak is verder aangehouden en verwezen naar de rol van 25 juni 2019 
voor het w ijzen van arrest.

04-06-2019 
 9

Op 16 juli is arrest gewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank 
vernietigd en de boedel alsnog in het ongelijk gesteld. Het hof is - kort 
gezegd en anders dan de rechtbank - van oordeel dat het enkele feit dat niet 
conform de afgesproken specificaties is geleverd onvoldoende is om te 
oordelen dat sprake is van een tekortkoming.De boedel is veroordeeld in de 
proceskosten welke als boedelvordering zin genoteerd.

05-11-2019
 10

VERSLAG 11
Rolberichten verwerken.

24-04-2018 
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

VERSLAG 11
Het w ijzen van arrest is aangehouden tot 8 mei 2018 en zal afgewacht moeten 
worden.

24-04-2018 
 5

VERSLAG 12
De datum van 25 september 2018 zal moeten worden afgewacht.

31-07-2018 
 6

VERSLAG 13
De procedure is verwezen naar de rolzitting van 15 januari 2019 en staat voor 
arrest.

12-11-2018 
 7

VERSLAG 14
De zaak staat voor arrest op de rolzitting van 26 februari 2019. 

22-02-2019 
 8

VERSLAG 15
Het w ijzen van arrest is thans verwezen naar de rol van 25 juni 2019. 

04-06-2019 
 9

Nu er arrest is gewezen en er geen verder actief meer te gelde kan worden 
gemaakt is de tijd daar om tot definitieve afw ikkeling over te gaan. De 
curator zal de rechtbank verzoeken het salaris curator vast te stellen. Na 
vaststelling en betaling van het salaris curator kan opheffing van dit 
faillissement ex art 16 Fw volgen.

05-11-2019
 10

De verwachting is dat het faillissement tijdens de komende verslagperiode 
kan worden afgewikkeld.

05-11-2019
 10

5-2-2020 05-11-2019 
 10

Bijlagen
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