
 

 

 

Faillissementsnummer: C/08/18/294 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 11 december 2018 

Verslagnummer: 4, tevens tekstueel eindverslag       

Datum verslag: 27 januari 2020        

Curator: mr. C.W.M. Slegers     

R-C: mr. J.J. Groen        

 

Naam onderneming Oirbans Logistic Services B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Oirbans Logistic Services B.V., statutair gevestigd te Venlo 

en kantoorhoudende te (5961 GX) Horst aan de Kranestraat  

no. 33, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 72264500.   

 

De vennootschap is op 19 juli 2018 opgericht. 

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

Dienstverlening voor vervoer over land.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2018 Nog niet 

bekend 

Nog niet 

bekend 

Nog niet 

bekend  

    
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens zijn opgevraagd bij de bestuurder, 

echter voor dit moment nog niet verkregen.  

De vennootschap is echter eerst per 19 juli 2018 opgericht 

en heeft over de periode tot aan datum faillissement  

(5 maanden) nagenoeg geen activiteiten ontplooid.  

 

Personeel gemiddeld aantal Het was de bedoeling dat er een werknemer in dienst zou 

treden bij gefailleerde. Dit is vanwege het faillissement 

echter niet (meer) geformaliseerd.  

Boedelsaldo € 0,-  

  

Verslagperiode 1 juli 2019 t/m 31 december 2019 

Bestede uren in verslagperiode 2 uur en 10 minuten  

Toelichting bestede uren  Het faillissement van Oirbans Logistic Services B.V. houdt 

verband met de faillissementen van Maas Beheer & Advies 

B.V. en Maas Group B.V., waarbij ondergetekende tevens 

als curator is aangesteld (Rechtbank oost-Brabant).   

In Oirbans Logistic Services B.V. zijn nagenoeg geen 

activiteiten ontplooid.   

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie De aandelen in Oirbans Logistic Services B.V. worden 

gehouden door het reeds eerder gefailleerde Maas Group 
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B.V. Bestuurder van Oirbans Logistic Services B.V. is 

Oirbans Group B.V., waarvan op haar beurt mevrouw H.F.E. 

Oirbans als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder te gelden 

heeft. Oirbans Group B.V. is naar opgaaf uit het 

handelsregister per 1 november 2018 ontbonden.  

 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig.   
 Verzekeringen Voor zover bekend kent gefailleerde geen af te wikkelen 

verzekeringen.   
 Huur Niet aan de orde.  

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de heer J.H.M. Maas, echtgenoot van 

bestuurder mevrouw H.F.E. Oirbans en tevens haar 

gemachtigde, is het faillissement te wijten aan het 

navolgende: 

 

Oirbans Logistic Services B.V. is in juli 2018 opgericht met 

de bedoeling om transportwerkzaamheden te verzorgen 

voor de gelieerde vennootschap Maas Beheer & Advies B.V., 

zijnde een handelsonderneming op het gebied van 

(tweedehands) wit- en bruingoed en elektronica artikelen.  

 

Vanwege het faillissement van Maas Beheer & Advies B.V. 

op 13 november 2018, zijn er weinig activiteiten verricht 

door Oirbans Logistic Services B.V. Voor een aantal van 

deze (beperkte) activiteiten heeft Oirbans Logistic Services 

B.V. (daarnaast) een andere transporteur ingeschakeld 

welke onbetaald is gebleven. 

 

Aanvang november 2018 heeft de aandeelhouder van 

Oirbans Logistic Services B.V. besloten om het eigen 

faillissement te verzoeken.    

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Per datum faillissement was er geen personeel betrokken.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Niet aan de orde. De vennootschap is in 2018 opgericht.   

2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t.  
 

 Werkzaamheden -  

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Zover bekend heeft gefailleerde geen registergoederen in 

eigendom.  
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 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Zover bekend heeft gefailleerde geen roerende goederen in 

eigendom.  
 Bodemvoorrecht fiscus   
 Werkzaamheden  

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

onderhanden opdrachten.  

 Werkzaamheden -  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Zover bekend beschikt gefailleerde niet over andere activa.  

 werkzaamheden 
 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

openstaande debiteuren.   
  

 Werkzaamheden -  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Zo ver bekend is er geen bancair krediet verstrekt.    

 Leasecontracten Niet aan de orde.  

 

 Beschrijving zekerheden Niet aan de orde.  

 

 Separistenpositie -  
 Eigendomsvoorbehoud Niet aan de orde.   

 

 

 

 Retentierechten Niet aan de orde.   

 

 Reclamerechten Niet aan de orde.   
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 Boedelbijdragen Niet aan de orde.    
 Werkzaamheden -  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet aan de orde.  

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet aan de orde.    
 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk zal de administratieplicht 

onderzocht worden. Dit zal plaatsvinden op groepsniveau. 

(Maas beheer & Advies B.V. / Maas Group B.V.)  

 

 Depot jaarrekeningen Niet aan de orde (opgericht in het jaar van faillissement) 

 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet aan de orde.   

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Dit zal nog worden onderzocht.  

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal onderzoek worden gedaan 

naar mogelijk kennelijk onbehoorlijk bestuur.   

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk zal onderzoek worden gedaan 

naar mogelijke paulianeuze transacties.  

 

 Werkzaamheden Quick scan van de (beperkt) aangereikte administratie.  

 

Verslag 3: 

Op het niveau van Maas Beheer & Advies B.V. is een 

aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek (op 

groepsniveau).  

 

Verslag 4: 

Inmiddels is vast komen te staan dat eventuele 

bevindingen uit hoofde van het 

rechtmatigheidsonderzoek in de gelieerde 

faillissementen geen betrekking hebben op het 
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faillissement van Oirbans Logistic Services B.V. 

Daarmee kan dit faillissement worden afgewikkeld.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen PM 

 Pref. Vord. van de fiscus Thans aangemeld: € 6.007,-  
 Pref. Vord. van het UWV Niet aan de orde.  

 Andere pref. Crediteuren Nog geen vorderingen aangemeld.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 5  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 8.499,15 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Opheffing bij gebrek aan baten.   

 Werkzaamheden Inventariseren van de schuldenlast.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet aan de orde.  

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

- 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 4: 

Het faillissement zal binnenkort worden 

voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.  

  
 Plan van aanpak Administratieve en financiële afwikkeling.  

  
 Indiening volgend verslag Niet aan de orde. Het vierde verslag betreft tevens 

het tekstuele eindverslag.  

  
 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3 en 4: 

Verslaglegging en correspondentie rechter-

commissaris.  

 

Weert, 27 januari 2020  

 

 

mr. C.W.M. Slegers, 

curator   

 

 

 
Disclaimer: 
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Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 

 


