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

6
04-01-2021
F.01/18/125
NL:TZ:0000043621:F001
24-04-2018

R-C
Curator

mr. CAM de Bruijn
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Algemene gegevens
Naam onderneming
MTM Retail B.V.

28-05-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MTM Retail B.V.,
statutair gevestigd te Mill en kantoorhoudende te (5831 CP) Boxmeer aan de
Oranjestraat 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 64356566.

28-05-2018
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een aantal kapsalons.

28-05-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft tot op heden geen inzage in de administratie gekregen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

28-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

28-05-2018
1

Toelichting
Het personeel w as bij een gelieerde en eveneens gefailleerde vennootschap in
dienst (Schettering Exploitatie B.V.)

Boedelsaldo
€ 0,00

28-05-2018
1

Verslagperiode
van
24-4-2018

28-05-2018
1

t/m
25-5-2018
van
26-5-2018

19-12-2018
2

t/m
18-12-2018
van
19-12-2018

20-06-2019
3

t/m
19-6-2019
van
20-6-2019

23-12-2019
4

t/m
20-12-2019
van
21-12-2019

23-06-2020
5

t/m
22-6-2020
van
23-6-2020
t/m
3-1-2021

Bestede uren

04-01-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 42 min

2

23 uur 54 min

3

10 uur 42 min

4

5 uur 30 min

5

2 uur 30 min

6

8 uur 18 min

totaal

79 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
MTM Retail B.V. is opgericht op 15 oktober 2015. Vanaf die datum zijn Gerritsma
Beheer B.V., Relou Beheer B.V. en Van Raaij Beheer B.V. de drie
aandeelhouders en bestuurders van MTM Retail B.V.
Naast aandeelhouders en bestuurder van MTM Retail B.V. zijn voornoemde
houdstermaatschappijen ook aandeelhouders en bestuurders van Schettering
Franchise B.V., w elke vennootschap op haar beurt enig aandeelhouder en
bestuurder van Schettering Exploitatie B.V. is. Schettering Exploitatie B.V. is op
3 april 2018 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr.
Boekhorst tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. W inkels tot curator.
(Faillissementsnummer F.01/18/83)
Tot 2 maart 2018 w as de heer M.M.J. Gerritsma enig aandeelhouder en
bestuurder van Gerritsma Beheer B.V., mevrouw M.E. Relou enig
aandeelhouder en bestuurder van Relou Beheer B.V. en de heer T.J. van Raaij
enig aandeelhouder en bestuurder van Van Raaij Beheer B.V.
Op 2 maart 2018 is Stichting Administratiekantoor MTM opgericht. Sinds die
datum is deze stichting aandeelhouder en bestuurder van de hiervoor
genoemde houdstermaatschappijen. De heren Gerritsma en Van Raaij en
mevrouw Relou zijn vanaf 2 maart 2018 bestuurder van de stichting.
Vanaf 6 maart 2018 is de heer P. Steensels, w oonachtig te Lommel, België enig
bestuurder van de stichting. Vanaf 6 maart 2018 is de heer Steensels derhalve
indirect bestuurder van MTM Retail B.V.
Vanaf de dag van de uitspraak van het faillissement van Schettering Exploitatie
B.V. is de curator aan het proberen in contact te komen met de heer Steensels.
Tot op de dag van het uitbrengen van dit verslag heeft de heer Steensels niet
gereageerd op e-mails en brieven. (Het in België bekende adres is
hoogstw aarschijnlijk een postbusadres.) De telefoon w ordt niet beantw oord.

28-05-2018
1

De curator heeft vervolgens contact gezocht met het gew ezen bestuur.
Namens hen is de heer Gerritsma contactpersoon. Op 8 mei 2018 heeft er een
uitgebreide bespreking met de heer Gerritsma plaatsgevonden. De inhoud van
dit verslag is grotendeels gebaseerd op hetgeen de heer Gerritsma heeft
verklaard.
De afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking met de heer Steensels
plaatsgevonden.

19-12-2018
2

Op 22 januari 2019 is Schettering Franchise B.V. in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mr. S.J.O. de Vries als rechter-commissaris en
aanstelling van mr. R.C.M. Michielsen tot curator. Het faillissementsnummer is
F01/19/11. Vanw ege de samenhang tussen de faillissementen is ook in dit
faillissement mw . mr. C.A.M. de Bruijn als curator aangesteld.

20-06-2019
3

De curator heeft in het voornoemde per abuis vermeld dat mw . mr. C.A.M. de
Bruijn als curator is aangesteld in het faillissement van Schettering Franchise
B.V. Mw . mr. C.A.M. de Bruijn is echter als rechter-commissaris aangesteld in
dat faillissement.

23-12-2019
4

Op 14 april 2020 is Salon Service Nederland B.V. in staat van faillissement
verklaard net aanstelling van mr. Lammers tot curator en benoeming van mr.
Van Emstede tot rechter-commissaris. Bij de oprichting van deze vennootschap
w as hetzelfde (indirect) bestuur als curanda betrokken. Vervolgens zijn de
aandelen ondergebracht in een STAK, w aarna de aandelen zijn overgedragen.
ook deze constructie kennen w e uit het faillissement van curanda. De curator
verw ijst voor meer informatie over het faillissement van Salon Service
Nederland B.V. naar het CIR.

23-06-2020
5

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

28-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
Nog niet bekend. Rabobank (alw aar curanda een bankrekening aanhoudt)
heeft laten w eten dat er via haar (of Interpolis) in ieder geval geen
verzekeringen lopen.

1.4 Huur

28-05-2018
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap had huurovereenkomsten gesloten voor de
vestigingen Eindhoven, Gemert, Landgraaf, Venray en Zevenaar. Daarnaast
huurde de gefailleerde vennootschap een kantoorruimte in Boxmeer.

28-05-2018
1

Alle huurovereenkomsten zijn opgezegd. Het gehuurde in Boxmeer is reeds
opgeleverd aan de verhuurder. De andere vestigingen niet aangezien zich
daar nog inboedel in bevindt.
De gehuurde locaties zijn opgeleverd onder achterlating van de aldaar
aanw ezige inboedels, met uitzondering van de vestigingen Venray, Eindhoven
en Boxmeer. De inboedel van de vestiging Venray is verkocht en de inboedels
van de vestigingen Eindhoven en Boxmeer w aren al - grotendeels voorafgaand aan het faillissement w eggenomen. De inboedels zouden in
eigendom toebehoren aan Schettering Exploitatie B.V., reden w aarom e.e.a.
via die boedel is afgew ikkeld.

19-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Per 6 maart 2018 zijn - als gevolg van de overdracht van de stichting - de
onderliggende vennootschappen overgedragen aan de heer Steensels. De
koopsom bedroeg € 150.000,00 en die w as pas drie maanden na de
overdracht verschuldigd. Vanaf 6 maart 2018 is dus ook het oude bestuur
niet meer in functie.

28-05-2018
1

Kennelijk is voornoemde overdracht niet goed gevallen bij met name
personeel van curanda. Een en ander heeft ertoe geleid dat personeel is
gestopt met w erken en de verhuurders zijn geïnformeerd over de overdracht
naar de heer Steensels. Als gevolg daarvan is de exploitatie van de
verschillende vestigingen van de een op de andere dag gestaakt en hebben
verschillende verhuurders - al dan niet in overleg met elkaar - besloten de
sloten te vervangen. De heer Steensels heeft geen van betrokkenen ooit
gezien en de salarissen en rekeningen w erden niet meer betaald.
Een en ander heeft ertoe geleid dat het personeel van Schettering Exploitatie
B.V.
het faillissement heeft aangevraagd dat op 3 april 2018 is uitgesproken.
Vervolgens hebben de verhuurders van MTM Retail B.V. gezamenlijk het
faillissement van MTM Retail B.V. aangevraagd w elk faillissement op 24 april
2018 is uitgesproken.
De curator is op dit moment nader onderzoek aan het doen naar de oorzaken
van het faillissement.
Zoals hiervoor uiteengezet heeft de curator zow el met het gew ezen bestuur
en met de heer Steensels gesproken. De verklaringen zijn tegenstrijdig. De
curator zet zijn onderzoek voort.

19-12-2018
2

De curator verw ijst naar punt 7.7. van dit verslag.

20-06-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

28-05-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

28-05-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.V.T.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In vier van de vijf vestigingen is nog een inventaris aanw ezig. Het betreft een
standaard uitrusting van een kapsalon (w astafels, kapstoelen, spiegels, etc.).
Omdat de vestigingen nogal verspreid over het land zijn en de getaxeerde
executiew aarde niet van dien aard is dat de inventarissen samengebracht
kunnen w orden om ineens te veilen, heeft de curator getracht de inventarissen
te verkopen aan de verhuurders. Zij blijken zonder uitzondering geen
interesse te hebben. De curator is nu andere opties voor het te gelde maken
aan het afw egen.

28-05-2018
1

De vijfde vestiging (Eindhoven) en het kantoor in Boxmeer zijn kort voor het
faillissement ontmanteld. De curator doet nader onderzoek.
De curator heeft aanw ijzingen dat de inventaris en voorraad eigendom is van
Schettering Exploitatie B.V. (en dus niet van MTM Retail B.V.). De (marginale)
opbrengst van de activa loopt om die reden via de boedel van Schettering
Exploitatie B.V.

19-12-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet direct van invloed. De activa zijn, voor zover bekend, niet verpand.

28-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de verschillende vestigingen zijn nog w at (aangebroken) flacons
haarverzorgingsproducten aanw ezig. De curator tracht deze, gelijk met de
inventaris, te verkopen.

28-05-2018
1

De curator heeft aanw ijzingen dat de inventaris en voorraad eigendom is van
Schettering Exploitatie B.V. (en dus niet van MTM Retail B.V.). De (marginale)
opbrengst van de activa loopt om die reden via de boedel van Schettering
Exploitatie B.V.

19-12-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.V.T.

3.9 Werkzaamheden andere activa

28-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet bekend.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft contact gehad met Rabobank alw aar curanda een
betaalrekening (zonder krediet) zou aanhouden. De curator heeft de
rekeningafschriften opgevraagd en inmiddels ontvangen.

28-05-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet bekend.

28-05-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.V.T.

28-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
N.V.T.

28-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend.

5.6 Retentierechten

28-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet bekend.

28-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet bekend.

28-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.V.T.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

28-05-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien de vestigingen inmiddels w aren gesloten en verlaten w aren er
geen mogelijkheden de exploitatie (tijdelijk) voort te zetten.

28-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft contact met de verschillende verhuurders en gevraagd of
zich bij hen gegadigden hebben gemeld. Vooralsnog lijkt er geen interesse
een van de vestigingen over te nemen.

28-05-2018
1

Er bleek geen interesse om de vestigingen over te nemen. Er is derhalve geen
(gedeeltelijke) doorstart van de activiteiten bereikt.

19-12-2018
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden beschikt de curator niet over administratie. De heer Gerritsma
heeft verklaard dat (onder andere) alle fysieke administratie is overgedragen
aan de heer Steensels. De heer Gerritsma zou trachten de nog bij hem of zijn
administrateur aanw ezige digitale administratie aan te leveren.

28-05-2018
1

De heer Steensels heeft verklaard geen administratie in ontvangst te hebben
genomen.

19-12-2018
2

De heer Gerritsma heeft w el w at administratie ter beschikking gesteld, maar
die is verre van volledig.

7.2 Depot jaarrekeningen
Curanda is opgericht op 15 oktober 2015. De jaarrekening over de boekjaren
2015 en 2016 hadden (tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt) ten
tijde van de uitspraak van het faillissement gedeponeerd moeten zijn. De
jaarrekening over boekjaar 2016 is op 7 februari 2018 gedeponeerd. Dat is te
laat, maar mogelijk aan te merken als een onbelangrijk verzuim.

28-05-2018
1

In de statuten van MTM Retail B.V. is bepaald dat voor het eerst in 2016 een
jaarrekening moet w orden opgesteld (over boekjaar 2015 en 2016 dus). Dat
is, zoals hiervoor al opgemerkt, op 7 januari 2018 gebeurd.

19-12-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet bekend.

28-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet bekend.

28-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

28-05-2018
1

Toelichting
Op dit moment ontbreekt de administratie van de gefailleerde vennootschap,
hetgeen naar het oordeel van de curator vooralsnog maakt dat er sprake is
van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast is de onderneming van gefailleerde kort
voor het faillissement overgedragen aan een persoon die onbereikbaar is voor
de curator. Een en ander behoeft vanzelfsprekend nader onderzoek.

Toelichting
Zoals hiervoor geschreven is er contact gew eest met de heer Steensels
(bestuurder ten tijde van de uitspraak van het faillissement). De verklaringen
van het gew ezen bestuur en de heer Steensels zijn tegenstrijdig. De curator
verricht nader onderzoek.

19-12-2018
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator is gebleken dat een van de verhuurders inventaris heeft
w eggenomen en verkocht via (onder andere) marktplaats. De verhuurder is in
de gelegeheid gesteld zijn onrechtmatige gedraging ongedaan te maken,
hetgeen hij heeft gew eigerd. De curator heeft vervolgens - in overleg met de
rechter-commissaris - besloten aangifte van verduistering/onttrekking aan de
boedel (344sr) te doen, hetgeen de curator heeft gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-06-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De afgelopen verslagperiode heeft er (meerdere malen) overleg
plaatsgevonden met de curator van Schetting Franchise B.V., mr. Michielsen.
Curatoren hebben hun bevindingen gedeeld, w aarna is besloten het
(gew ezen) bestuur op te roepen voor een faillissementsverhoor. In de aanloop
naar het verhoor bleek dat de heer Steensels gedetineerd zit (voor 37
maanden) en daardoor niet verhoord kon w orden.

20-06-2019
3

Het gew ezen bestuur is op 10 april 2019 gehoord bij de rechter-commissaris.
Aan de hand van hetgeen is verklaard hebben curatoren besloten de heer
Steensels (opnieuw ) proberen te horen in de gevangenis w aar hij verblijft.
Afhankelijk van de uitkomsten van dat verhoor zullen curatoren - gezamenlijk een standpunt innemen.
De afgelopen verslagperiode heeft er opnieuw diverse malen overleg met mr.
Michielsen plaatsgevonden. Het overleg heeft ertoe geleid dat beide curatoren
de mogelijkheden aan het onderzoeken zijn om nadere acties te ondernemen
tegen het (gew ezen)bestuur.
De afgelopen verslagperiode is tevens een afspraak met de heer Steensels in
de gevangenis gepland. Deze afspraak heeft echter geen doorgang kunnen
vinden. Curatoren beraden zich of er opnieuw een afspraak moet w orden
gepland.

23-12-2019
4

Er vindt nog altijd overleg en afstemming met mr. Michielsen en andere
betrokkenen plaats. Mochten er vermeldensw aardige ontw ikkelingen zijn dan
zullen die te zijner tijd in dit verslag w orden gerapporteerd.

23-06-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Divers overleg en correspondentie (gew ezen) bestuur, etc.

19-12-2018
2

Overleg curatoren, correspondentie rechter-commissaris, faillissementsverhoor
rechter-commissaris, aangifte verduistering/onttrekking aan de boedel, etc.

20-06-2019
3

Overleg curatoren.

23-12-2019
4

Divers overleg betrokkenen.

04-01-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

28-05-2018
1

Toelichting
De verhuurders dienen hun boedelvorderingen nog in te dienen.
€ 1.040,60

19-12-2018

2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

28-05-2018
1

€ 730,00

19-12-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

28-05-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

28-05-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

28-05-2018
1

7

19-12-2018
2

10

20-06-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.241,16

28-05-2018
1

€ 28.825,30

19-12-2018
2

€ 30.074,84

20-06-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

28-05-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuw e vorderingen ingediend.

23-12-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nog niet bekend.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

28-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader onderzoek oorzaken faillissement;
- verkopen activa;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- verder inventariseren crediteuren;
- etc.

28-05-2018
1

- nader onderzoek oorzaken faillissement;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- verder inventariseren crediteuren;
- etc.

19-12-2018
2

- nader oorzakenonderzoek faillissement;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren afw ikkeling aangfite;
- etc.

20-06-2019
3

- acties nav bevindingen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren afw ikkeling aangifte;
- etc.

04-01-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-7-2021

04-01-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de
curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te
w orden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden
zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er w ordt dan ook
geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit
faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

23-06-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

