
FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   7 Datum: 23 april 2012 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan 
de inhoud van dit fysieke verslag. 

 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap Oosterbosch Beheer B.V., statutair 

gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te Helmond, aan de 

Geeneind nr. 7 
  
Faillissementsnummer F 08/566 
Datum uitspraak 02 december 2008 
  
Curator Mr. J.A. van de Meer, mr. P.R. Dekker en mr. G. te Biesebeek  
Rechter-commissaris Mr. M.G.A. Poelman 
  
Activiteiten onderneming Beheren en beleggen volgens de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel. 
Omzetgegevens Onbekend 
Personeel gemiddeld aantal Volgens K.v.K. : geen 
  
Boedelrekening 855889535 
Gerealiseerd actief € 63.705,25 
  
Verslagperiode 1 september 2011 – 31 maart  2012 
Bestede uren in verslagperiode Mr. Te Biesebeek: 0,58 uur 
Bestede uren Totaal  

 

De in dit verslag genoemde financiële kengetallen zijn afkomstig uit de laatst bekende 

balanscijfers die aan curatoren zijn overhandigd waarvan de curatoren de juistheid en 

correctheid tot op heden nog niet volledig hebben kunnen vaststellen. De wijzigingen ten 

opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt weergegeven. 

 
1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie Op 17 augustus 2005 is de vennootschap notarieel opgericht, 

zulks met als enig aandeelhouder en de heer F.H.M. 

Oosterbosch, terwijl zijn echtgenote met ingang van 1 juli 

2007 volledige volmacht geniet. Volgens de Kamer van 

Koophandel is de heer J.C.A. van den Berk op 1 mei 2007 één 

dag bestuurder geweest van de vennootschap   
1.2 Winst en verlies Onbekend 
1.3  Balanstotaal Onbekend 
1.4 Lopende procedures Voor zover de curatoren bekend geen 
1.5  Verzekeringen Onbekend 
1.6 Huur Voor zover bekend geen 
1.7  Oorzaak faillissement Faillissement is geïnitieerd door de curatoren van Easy Life 

Investments B.V. die ook in dit faillissement door de 

Rechtbank tot curatoren zijn benoemd. Voor verdere 

informatie omtrent de oorzaak van dit faillissement wordt 

verwezen naar de verslagen zoals deze in Easy Life 



Investments zijn of zullen worden gepubliceerd. 

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Voor zover bekend geen 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement Voor zover bekend geen 
2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t. 
 Werkzaamheden  

 

 
3 Activa    

 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Volgens de balans heeft zij in 2006 een bedrijfspand gekocht te 

Bruchem. Dit pand is evenwel in juridische zin eigendom van 

de bestuurder de heer Oosterbosch. Desalniettemin zijn de 

aankoopkosten (voor een bedrag van ruim € 1.500.000,-) en de 

verbouwingskosten, ook voor een bedrag van ruim € 

1.500.000,- geactiveerd op de balans van curanda.   

Volgens het grootboek heeft curanda het aandelenkapitaal in 

de besloten vennootschap ALSM met een bedrag van € 

17.990,- volgestort, voor € 9.000,- deelgenomen in het kapitaal 

van Casa Novo en voor € 31.000,- in het kapitaal van Easy 

Life S.A. Cap. Contribution. 
3.2  Verkoopopbrengst N.v.t. gelet op de faillissementen van alle betrokken 

vennootschappen 
3.3 Hoogte hypotheek n.v.t 
3.4 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden Bedrijfspand te Bruchem is inmiddels verkocht waarbij de 

opbrengst via de boedel van de heer Oosterbosch prive met 

behoud van voorrang aan de Bank toekomt. 

 
Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Volgens de balans heeft zij in computers, inventaris inboedel 

geïnvesteerd een bedrag van € 288.228,46. Deze goederen 

bevinden zich in de panden te Helmond (Gistel) en te 

Bruchem. 
3.6 Verkoopopbrengst Onbekend 
3.7 Boedelbijdrage n.v.t. 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t. 
  Werkzaamheden Inventaris en goederen zijn – voor zover nog aanwezig – 

verkocht middels een openbare, online executieveiling. Er 

heeft een gecombineerde veiling plaats gevonden waarna de 

opbrengst van de diverse objecten aan de diverse boedels  

toegerekend. Hoewel de financiering van een deel van de 

goederen “via”Oosterbosch Beheer B.V. geregeld was, 

waren de goederen, in goederenrechtelijke zin 

vermoedelijk van respectievelijk de heer Oosterbosch, 

respectievelijke de gelieerde vennootschap A.L.S.M. Dit 

betekent dat de opbrengst van deze goederen in deze twee 



boedel is gevloeid.  

 
Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving N.v.t.; volgens de feitelijk bestuurder, de heer Oosterbosch 

vonden er geen activiteiten meer in de onderneming plaats. Tot 

op heden is niet gebleken dat zulks onjuist is. 
3.10 Verkoopopbrengst n.v.t. 
3.11 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden Voorshands is niet gebleken dat er in de vennootschap nog 

activiteiten plaats vonden 

 
Andere activa 

3.12 Beschrijving n.v.t. 
3.13 Verkoopopbrengst  
 werkzaamheden  

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Volgens de balans heeft zij aan 31 verschillende personen 

en/of vennootschappen gelden geleend voor een bedrag van € 

1.510.000,-. Ogenschijnlijk liggen aan deze leningen geen of 

slechts beperkte zakelijke motieven ten grondslag. Een deel 

van deze leningen is gesecureerd door al dan niet dekkende 

hypotheekrechten ten gunste van curanda. 

Volgens de balans bedraagt de hoogte van de openstaande 

handelsdebiteuren ongeveer € 63.000,-. 

Op de balans zijn voor een bedrag van € 140.000,- aan 

onbekende betalingen geactiveerd. 

Uit het grootboek blijkt dat de heer Oosterbosch voorts in 2007 

een bedrag van bijna € 3.000.000,- als privé-bestedingen heeft 

onttrokken aan curanda en dus als debiteur verschuldigd is aan 

curanda. Een deel van dit geld is door de heer Oosterbosch 

aangewend voor de aankoop van privé onroerend goed in 

Spanje, het aanschaffen van diverse voertuigen voor 

familieleden, het aanschaffen van een Boss Hoss motorfiets, de 

aankoop van een privépand in Tilburg en de aankoop van een 

bedrijfspand voor een familielid. Voorts blijkt uit het 

grootboek dat diverse privébestedingen van de heer 

Oosterbosch als zakelijke kosten geboekt zijn zoals het 

huwelijksfeest van de heer en mevrouw Oosterbosch voor een 

bedrag van bijna € 33.000,- en een zadel voor de Boss Hoss 

motorfiets (van Johne Wayne) voor een bedrag van € 20.000,-. 
4.2 Opbrengst tot heden € 7.902,19 
4.3 Boedelbijdrage n.v.t. 
 Werkzaamheden Debiteuren lijken voor een deel oninbaar. De vorderingen 

vermeld op de balans zijn c.q. worden onderzocht. Daar waar 

nodig zijn en/of worden rechtsmaatregelen getroffen ter inning 

van de verdwenen gelden. Deze recuperatie wordt vooralsnog 

bemoeilijkt vanwege het feit dat de boekhouding door de 

FIOD in beslag genomen is. Aan de boedel is door een 

hypotheekgever/geldnemer inmiddels een bedrag van € 



9.299,60  voldaan terwijl met die geldnemer is afgesproken dat 

de hoofdsom binnen een vaste termijn aan de boedel wordt 

voldaan. Ter zake de opbrengst van de Boss Hoss motorfiets, 

die door de curatoren is verkocht, vindt een gerechtelijke 

procedure plaats bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Deze 

procedure staat voor comparitie. Curanda bezit vanwege een 

geldverstrekking aan een derde het recht van 2
e
 hypotheek op 

een woning te Helmond. De hyp.houder eerste in rang heeft 

inmiddels de executie aangekondigd. Verder onderzoek naar 

dubieuze geldverstrekkingen dient nog plaats te vinden. 

Ter zake de Boss Hoss motorfiets heeft een mondelinge 

behandeling plaats gevonden, waarbij een schikking bereikt 

werd aldus dat door de boedel de opbrengst van de verkochte 

motorfiets behouden kan worden onder aftrek van een aan de 

derde te betalen bedrag van € 12.500,-. 

Ter zake een geldlening is het volledig geleende geld inclusief 

rente aan de boedel voldaan; een bedrag van in totaal ruim € 

62.000,-. In dit kader heeft de curator overleg gehad met de 

notaris omtrent de doorhaling van de gevestigde hypotheek. 

Tijdens de verslagperiode zijn enkele debiteuren in 

samenspraak met de fiscus “tegen het licht gehouden” om 

te bezien of de respectievelijke onderliggende 

“vorderingen” rechtens en feitelijk incasseerbaar zijn. Dit 

onderzoek heeft uitgewezen dat de overige “debiteuren” 

en/of geldleners oninbaar zijn. 

 
5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de bank(en) Onbekend 
5.2 Leasecontracten Voor zover bekend geen 
5.3 Beschrijving zekerheden Voor zover bekend geen 
5.4 Separistenpositie n.v.t. 
5.5 Boedelbijdragen n.v.t. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 
5.7 Reclamerechten n.v.t. 
5.8 Retentierechten n.v.t. 
 Werkzaamheden  

 
6 Doorstart / voortzetten   

 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t 
6.2 Financiële verslaglegging  
 Werkzaamheden  

 
Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t. 
6.4 Verantwoording  
6.5 Opbrengst  
6.6 Boedelbijdrage  



 Werkzaamheden  

 
7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht Wordt onderzocht voor zover nodig. 
7.2 Depot jaarrekeningen Verslag over 2006 is op 26 maart 2008, derhalve niet tijdig 

gedeponeerd. 
7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t. 
7.4 Stortingsverplichting aandelen Wordt in verband met het privé-faillissement van de heer 

Oosterbosch (oprichter) niet onderzocht. 
7.5 Onbehoorlijk bestuur Gelet op de schending van de deponeringsverplichting bestaat 

er een onweerlegbaar wettelijk vermoeden van onbehoorlijk 

bestuur. Voorts blijkt het wanbeleid uit het onrechtmatig 

onttrekken van substantiële bedragen die door consumenten 

aan Easy Life Investments B.V. verstrekt zijn.  Deze 

onttrekkingen vonden plaats via of door Oosterbosch Beheer 

B.V. 
7.6 Paulianeus handelen Vormt voorwerp van onderzoek. 
 Werkzaamheden  

 

 
8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen P.M. 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus Volgens de balans heeft curanda voor een bedrag van ruim € 

300.000,- aan b.t.w. te vorderen en dus geen schulden aan de 

fiscus. Uit het grootboek en verklaringen van betrokkenen 

blijkt dat de autokosten omwille van de af te trekken b.t.w. niet 

in Easy Life Investments B.V. (vrijgesteld van b.t.w.) geboekt 

werden maar in curanda. Aangifte c.q. onderzoek ter zake dient 

nog plaats te vinden. 
8.3 Pref. Vord. van het UWV P.M. / onbekend 
8.4 Andere pref. Crediteuren Onbekend / onbekend 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 2         € 3.664,63 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren Volgens de Balans heeft curanda aan Easy Life Investments 

een schuld van ongeveer € 7.853.973,61,-. Hieruit lijkt te 

volgen dat de heer Oosterbosch via Oosterbosch Beheer B.V. 

vermoedelijk voor een bedrag van bijna € 8.000.000,- al dan 

niet als zakelijke kosten onttrokken heeft aan Easy Life 

Investments B.V. ( de ingelegde gelden). Naar aanleiding van 

deze onttrekkingen en de onttrekkingen via Weso Beheer B.V. 

is er op 15 januari 2008 een vaststellingsovereenkomst tussen 

de betrokken partijen getekend aldus dat de Stichting Wolbers 

deze schuld van in totaal € 7.998.000,- van Oosterbosch 

Beheer B.V. en Weso Beheer B.V. aan Easy Life Investments 

B.V. heeft overgenomen alsmede de aandelen van Oosterbosch 

Beheer B.V. in  Easy Life Group B.V. Voorts trad op dat 

moment de heer Oosterbosch als bestuurder terug uit Easy Life 

Investments B.V. 

Volgens de Balans hebben de handelscrediteuren nog ongeveer 



€ 955.000,- van curanda te vorderen en heeft curanda nog 

ongeveer € 510.000,- aan geleende gelden van derden terug te 

betalen. 
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Thans nog onbekend.. 

 Werkzaamheden Boekhouding is aan een eerste onderzoek onderworpen. 

 

 
9 Overig  

   
9.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Onbekend 

9.2  Plan van aanpak Afwikkeling zal deels geconsolideerd met de overige gelieerde 

faillissementen plaats vinden. 
9.3 Indiening volgend verslag Ultimo juni 2012 
 werkzaamheden  

 

Budel, 23 april 2012  

Mr.G. te Biesebeek, mede namens mr. Dekker en mr. Van de Meer. 

(de curatoren) 

 

 

 

 

 

 

 


