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R-C
Curator

mr. P. Hoekstra
mr I. Swennen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Maastricht Mobility Services B.V.

07-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maastricht Mobility
Services B.V., statutair gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende aan de
Veldw ezeltstraat 76 te (6215 JC) Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 62219189, tevens handelend onder de naam
“exclusieve bruidsauto’s”.

07-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van curanda zagen met name op taxivervoer, zow el
groepsvervoer als individuele ritten en de verhuur van personenauto’s en
(lichte) bedrijfsauto’s.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.856.124,00

€ -68.331,00

€ 640.029,00

2017

€ 2.169.217,00

€ 41.488,00

€ 623.131,00

2018

€ 2.094.010,00

€ 21.873,00

€ 409.647,00

2015

€ 1.919.586,00

€ 82.594,00

€ 750.560,00

07-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator doet op dit moment nader onderzoek naar de financiële gegevens
en tracht hierover verslag te doen in een volgend verslag.

07-05-2020
1

De hoofdactiviteit van curanda bestond uit het verrichten van zogenoemd
'Valys vervoer'. Curanda voerde dit vervoer uit op basis van een daartoe
strekkende vervoersovereenkomst. Deze vervoersovereenkomst is eind
oktober 2019 opgezegd met ingang van 1 januari 2020, w aardoor de
hoofdactiviteit van curanda is komen te ontvallen. Met de resterende
activiteiten bleek geen kostendekkende c.q. w instgevende exploitatie mogelijk.

22-09-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
51

07-05-2020
1

Toelichting
Bij curanda w aren op het moment van het faillissement 4 w erknemers in
dienst. Andere voormalige w erknemers zijn einde 2019 overgegaan naar
andere vervoerders vanw ege overname van de zogenoemde
'Valys/Transvision-contracten'.

Boedelsaldo
€ 0,00

07-05-2020
1

Toelichting
Er is geen boedelsaldo.
€ 907,50

22-09-2020
2

Toelichting
Het huidige boedelsaldo bestaat uit de opbrengst van de verkoop van de
bedrijfsmiddelen en beperkte inventaris van curanda.
€ 7.018,50

22-12-2020
3

Toelichting
Het huidige boedelsaldo bestaat uit de 1) de opbrengst van de verkoop van de
bedrijfsmiddelen en beperkte inventaris van curanda, 2) op de bankrekening
van curanda ontvangen gelden van het Sociaal Fonds Mobiliteit en 3) door de
ABN AMRO Bank N.V. aan de boedel betaalde gelden w egens betalingen die op
of na datum faillissement hebben plaatsgevonden.
€ 6.985,02

14-06-2021
4

Toelichting
Bankkosten in rekening gebracht.
Creditrente ontvangen.
€ 6.949,19
Toelichting
Creditrente ontvangen en bankkosten.

Verslagperiode

30-12-2021
5

Verslagperiode
van
7-4-2020

07-05-2020
1

t/m
6-5-2020
van
6-5-2020

22-09-2020
2

t/m
21-9-2020
van
22-9-2020

22-12-2020
3

t/m
21-12-2020
van
22-12-2020

14-06-2021
4

t/m
11-6-2021
van
12-6-2021

30-12-2021
5

t/m
30-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 12 min

2

17 uur 18 min

3

17 uur 42 min

4

9 uur 0 min

5

39 uur 18 min

totaal

124 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede uren hebben voornamelijk betrekking op inventarisatie en het
nemen van de eerste benodigde maatregelen. De activiteiten van curanda
w aren reeds volledig gestaakt ten tijde van de faillietverklaring.

07-05-2020
1

In dit verslag rapporteert de curator onder het kopje ‘1e verslag’ over de stand
van de boedel en over de vermeldensw aardige ontw ikkelingen die zich in de
voormelde verslagperiode hebben voorgedaan.
Met nadruk zij erop gew ezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de
informatie die de curator in de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit
verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderw erp van
nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan w orden
gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een
later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten w orden aangepast. Aan
dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.
De bestede uren hebben voornamelijk betrekking op 1) verdere inventarisatie,
2) verkoop activa, 3) correspondentie met crediteuren/belastingdienst en 4)
rechtmatigheidsonderzoek.

22-09-2020
2

De in deze verslagperiode bestede uren hebben betrekking op 1) verw erken
en beantw oorden inkomende correspondentie, 2) handelingen m.b.t.
Ontvanger/Ham q.q. betalingen, 3) voortzetting onderzoek naar bancaire
rechtverhoudingen tussen curanda en een voormalige dochtervennootschap
en 4) voortzetting onderzoek m.b.t. rechtmatigheid.

22-12-2020
3

De in deze verslagperiode bestede uren hebben betrekking op verw erken en
beantw oorden inkomende correspondentie en positie belastingdienst.

14-06-2021
4

In deze verslagperiode is het faillissement afgew ikkeld.

30-12-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde onderneming is op 17 decemer 2014 opgericht en de eerste
inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden op 30 december 2014.

07-05-2020
1

Het bestuur van curanda w ordt sinds de oprichting gevormd door mevrouw
P.A.J. Ritzerfeld en de heer S. Boonen, beiden zelfstandig
vertegenw oordigingsbevoegd. De gefailleerde onderneming heeft geen
commissarissen.

1.2 Lopende procedures
Er zijn aan de curator geen lopende procedures bekend.

1.3 Verzekeringen

07-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn aan de curator op het moment van verslaglegging geen lopende
verzekeringen bekend. Dit vormt nog voorw erp van onderzoek.

07-05-2020
1

Curanda had diverse verzekeringen (een gebouw - en
milieuschadeverzekering) lopen bij VVAZ Intermedis. Deze verzekeringen zijn
door door de curator beëindigd.

22-09-2020
2

1.4 Huur
Curanda huurde een bedrijfslocatie aan de Veldw ezeltstraat 76 te (6215 JC)
Maastricht. Deze bedrijfslocatie w as met ingang van 1 januari 2015 voor een
periode van 5 jaar gehuurd. De huur voor het pand bedroeg EUR 72.600,-- per
jaar. Deze huurovereenkomst is na 31 december 2019 niet verlengd en per die
datum (van rechtsw ege) geëindigd. Op datum faillissement w as er een
huurachterstand van één kw artaal. Het pand diende als kantoorruimte en als
‘garage’ voor de vervoersmiddelen w aarmee de taxidiensten w erden
uitgevoerd.

07-05-2020
1

De huurovereenkomst is met ingang van 1 januari 2020 geëindigd. Curanda
heeft met de verhuurder vastgelegd dat op de boedel geen verplichting tot
ontruiming of oplevering rust.

22-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Directe oorzaak:
Het faillissement is aangevraagd door een viertal (voormalige) w erknemers van
curanda. Vooralsnog lijkt de oorzaak van het faillissement erin gelegen te zijn
dat de overeenkomst met Valys/Transvision is overgegaan naar een andere
vervoerder. De inkomsten van curanda droogden hierdoor op.

07-05-2020
1

Indirecte oorzaak:
De activiteiten uit hoofde van het contract met Valys vormde de (rendabele)
w erkzaamheden van curanda. De w erknemers die het faillissement hebben
aangevraagd zijn niet overgenomen door de partij die het Valys vervoer heeft
overgenomen, als gevolg w aarvan zij op de loonlijst zijn blijven staan.
Tegelijkertijd vergaarde curanda nagenoeg geen inkomsten meer sinds het
verlies van het contract.
De curator verricht voorts nog nader onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.
De curator is niet gebleken van andere oorzaken dan de oorzaken die
hierboven staan vermeld.

30-12-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

07-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

07-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-4-2020

4

Aan alle w erknemers, inclusief voormalige w erknemers, is per
(aangetekende) brief het ontslag aangezegd.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er vier (4)
w erknemers in dienst bij curanda. Met toestemming van de rechtercommissaris is aan de w erknemers het ontslag aangezegd. De curator heeft dit
schriftelijk aan iedere individuele w erknemer bericht. Tevens heeft de curator
ervoor zorg gedragen dat de w erknemers in contact zijn getreden met UW V
teneinde de loonvorderingen zo snel en efficiënt mogelijk te verw erken. Verder
is door de curator de benodigde informatie verstrekt aan UW V en de
w erknemers.

07-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Op basis van de informatie w aarover de curator op dit moment beschikt, bezit
curanda geen onroerende zaken.

07-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Overleg met curanda en kadastrale recherche.

3.3 Bedrijfsmiddelen

07-05-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activa van curanda bestaat uit bedrijfsmiddelen en beperkte inventaris. De
activa is op het moment van verslaglegging nog niet verkocht.

07-05-2020
1

De bedrijfsmiddelen en beperkte inventaris van curanda zijn door de curator te
koop aangeboden aan diverse opkopers. Op dit aanbod is door de
aangeschreven opkopers niet gereageerd. Uiteindelijk is de curator erin
geslaagd om de bedrijfsmiddelen en beperkte inventaris te verkopen aan de
bestuurder van curanda voor een bedrag van EUR 750,-- excl. BTW .

22-09-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.

07-05-2020
1

Niet aan de orde.

14-06-2021
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen en inventaris zijn door de curator geïnventariseerd. De
curator is doende met de mogelijke verkoop hiervan.

07-05-2020
1

Zie onderdeel 3.3.

22-09-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten van curanda w aren reeds voor datum faillissement geëindigd.
Curator heeft in de administratie vooralsnog geen onderhanden w erk
aangetroffen. Daarnaast w aren er geen voorraden.

07-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

07-05-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

3.9 Werkzaamheden andere activa

07-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

07-05-2020
1

Met goedkeuring rechter-commissaris is de 100% dochtervennootschap van
gefailleerde MMS Human Capital B.V. met medew erking van het bestuur van
gefailleerde ontbonden ingevolge art. 2:19 lid 4 BW . Omdat MMS Human
Capital geen baten had is deze vennootschap opgehouden te bestaan.

30-12-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De boekhouding van curanda vertoonde op datum faillissement geen
(positieve) openstaande debiteurenstand.

07-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft een eerste inventarisatie verricht t.a.v. de debiteuren.

07-05-2020
1

Uit de verdere inventarisatie zijn geen nadere debiteuren gebleken.

22-09-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda hield een bankrekening aan bij de ABN AMRO Bank N.V. Een w eek
vóór faillissement vertoonde de bankrekening van curator een negatief saldo
van EUR 14,88.

07-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator doet op dit moment nader onderzoek naar mogelijke bestaande of
reeds verlopen leasecontracten. De curator verw acht hierover in een volgend
verslag nader verslag te kunnen doen.

07-05-2020
1

Er heeft zich tot op heden niemand bij de curator gemeld met een
leasecontract met curanda.

22-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Op dit moment zijn er geen zekerheden aan de curator bekend.

07-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

07-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Op dit moment zijn er geen eigendomsvoorbehouden aan de curator bekend.

07-05-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

07-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

07-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Gelet op de afw ezigheid van enig zekerheidsrecht, is vooralsnog geen sprake
van een boedelbijdrage.

07-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator verricht onderzoek naar de rechtsverhouding met de ABN AMRO
Bank N.V. en de bankafschriften. De curator verw acht hierop in een volgend
verslag nadere informatie te kunnen verstrekken.

07-05-2020
1

Het onderzoek naar de rechtsverhouding met de ABN AMRO Bank N.V. en de
door de bank verstrekte bankafschriften is nog lopende. De curator beoogt dit
onderzoek in de volgende verslagperiode te kunnen afronden.

22-09-2020
2

De curator is nog doende met de afronding van het onderzoek m.b.t. bancaire
verhouding met ABN AMRO Bank N.V. alsmede een voormalige
dochtervennootschap.

22-12-2020
3

Onderzoek loopt nog.

14-06-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van curanda w aren reeds beëindigd voor datum faillissement.
Gelet hierop bestond er voor de curator geen mogelijkheid tot het voortzetten
van de activiteiten.

07-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

07-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

07-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

07-05-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

07-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

07-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

07-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

07-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator doet onderzoek naar de administratie en boekhouding van curanda.
Naar verw achting kan hierover in een volgend verslag nadere informatie
w orden verstrekt.

07-05-2020
1

Het onderzoek naar de administratie en boekhouding van curanda is nog
lopende. De curator beoogt dit onderzoek in de volgende verslagperiode te
kunnen afronden.

22-09-2020
2

Onderzoek naar administratie en boekhouding is afgerond, w aarbij geen
onregelmatigheden zijn geconstateerd.

30-12-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 31 oktober 2019.

07-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

07-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting m.b.t. de aandelen is voldaan.

07-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht op dit moment onderzoek in het kader van de
rechtmatigheidstoets. Dit onderzoek is nog niet afgerond.
Nee
Toelichting
Dit onderzoek is afgerond, w aarbij geen onregelmatigheden zijn
geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen

07-05-2020
1

30-12-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie onderdeel 7.5.
Nee

07-05-2020
1

30-12-2021
5

Toelichting
Dit onderzoek is afgerond, w aarbij geen onregelmatigheden zijn
geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie onderdeel 7.5

07-05-2020
1

Dit onderzoek is afgerond, w aarbij geen onregelmatigheden zijn
geconstateerd.

30-12-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onderdeel 7.5.

07-05-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn er in de 1e verslagperiode geen
boedelvorderingen bij de curator ingediend.
€ 26.596,08
Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van EUR 26.596,08.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-05-2020
1

22-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 109.415,00

07-05-2020
1

22-09-2020
2

Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering ingediend ten bedrage van in totaal
EUR 109.415,--. Deze vordering bestaat uit LB-, OB- en VPB-aanslagen.
€ 186.176,11

22-12-2020
3

Toelichting
De preferente vordering van de belastingdienst is opgelopen tot EUR
186.176,11.
€ 140.309,00

14-06-2021
4

Toelichting
In verslag 3 is abusievelijk een verkeerd bedrag vermeld.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 45.453,30

07-05-2020
1

22-12-2020
3

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 45.453,30.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 413,81
Toelichting
CNV Vakmensen heeft een vordering ten bedrage van EUR 413,81 ingediend
w egens de aanvraag van het faillissement van curanda.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-05-2020
1

22-09-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

07-05-2020
1

Toelichting
De crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek een
mogelijke vordering in te dienen.
6

22-12-2020
3

Toelichting
In de 2e en 3e verslagperiode hebben zich nog 3 crediteuren gemeld met een
concurrente vordering.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.764,94

07-05-2020
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode hebben zich een 3-tal crediteuren gemeld. Het
totaal van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt EUR 21.764,94. De
curator verw acht dat er zich nog andere crediteuren zullen melden in de
volgende verslagperiode.
€ 42.625,62

22-12-2020
3

€ 53.220,62

30-12-2021
5

Toelichting
MMS Human Capital B.V. (dochtervennootschap van gefailleerde) had nog een
vordering op gefailleerde van € 10.595,-- zoals blijkt uit de jaarrekening.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling van het faillissement is op dit moment nog
niet bekend.

07-05-2020
1

De curator verw acht dat dit faillissement zal w orden opgeheven ex artikel 16
Fw w egens gebrek aan baten.

22-09-2020
2

Het faillissement is afgew ikkeld en de rechter-commissaris zal w orden
verzocht om het faillissement voor te dragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten ex 16 Fw .

30-12-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren, het verzenden van crediteurenbrieven, het
verzenden van bevestigingsbrieven alsmede mondeling en schriftelijk overleg
met crediteuren.

07-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

07-05-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

07-05-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

07-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

07-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten
op:
- voortzetting onderzoek van de administratie;
- afw ikkeling met de fiscus en UW V;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

07-05-2020
1

De curator zal in de 3e verslagperiode de w erkzaamheden als benoemd in het
1e verslag voortzetten en zo mogelijk trachten af te ronden.

22-09-2020
2

De curator verw acht in de 4e verslagperiode de lopende w erkzaamheden te
kunnen afronden. Vervolgens zal de curator nader bekijken op w elke w ijze het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

22-12-2020
3

Idem. Faillissement zal in 5e verslagperiode w orden afgew ikkeld (opheffing
w egens gebrek aan baten)

14-06-2021
4

Het faillissement is afgew ikkeld.

30-12-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nog niet bekend.

07-05-2020
1

Het faillissement is afgew ikkeld.

30-12-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verdere inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, overleg
met de bestuurders, etcetera.

Bijlagen
Bijlagen

07-05-2020
1

