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R-C
Curator

mr. W.J. Roos-van Toor
mr A-J. van der Duijn Schouten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Marine and Industrial Construction team B.V. (hierna: MICT)

24-08-2018
1

Gegevens onderneming
MICT is opgericht op 31 juli 2015 en statutair gevestigd te Barendrecht. Zij
houdt kantoor te Ridderkerk, aan het adres W olw everstraat 31.

24-08-2018
1

Activiteiten onderneming
MICT exploiteerde een onderneming die zich heeft toegelegd op de
detachering, uitzending en payrolling van personen.

24-08-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 115.635,28

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 52.333,36

€ 84.354,53

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie van MICT.

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
53

24-08-2018
1

Toelichting
Uit de registers van de Kamer van Koophandel blijkt van één personeelslid. Uit
gegevens van het UW V blijkt dat er sinds september 2016 72 personeelsleden
in dienst zijn gew eest. Op basis van gegevens die de Belastingdienst heeft
aangeleverd, is aan 53 personen ontslag aangezegd.

Boedelsaldo
€ 1.325,62

24-08-2018
1

€ 9.122,83

20-11-2018
2

€ 9.322,83

20-02-2019
3

€ 9.422,83

20-05-2019
4

€ 9.070,14

19-08-2019
5

€ 865,17

18-11-2019
6

€ 1.415,17

18-05-2020
8

€ 2.423,18

17-11-2020
10

Verslagperiode
van
25-7-2018

24-08-2018
1

t/m
22-8-2018
van
23-8-2018

20-11-2018
2

t/m
19-11-2018
van
20-11-2018

20-02-2019
3

t/m
19-2-2019
van

20-05-2019

20-2-2019

4

t/m
19-5-2019
van
20-5-2019

19-08-2019
5

t/m
18-8-2019
van
19-8-2019

18-11-2019
6

t/m
17-11-2019
van
18-11-2019

18-02-2020
7

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

18-05-2020
8

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

18-08-2020
9

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020
t/m
16-11-2020

Bestede uren

17-11-2020
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 35 min

2

45 uur 12 min

3

7 uur 48 min

4

5 uur 18 min

5

5 uur 51 min

6

3 uur 54 min

7

2 uur 48 min

8

2 uur 18 min

9

4 uur 54 min

10

5 uur 18 min

totaal

118 uur 56 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besturder van MICT is JS Marine Holding B.V. De bestuurder van deze
vennootschap is mevrouw Halime Luckow .

24-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is vooralsnog niet gebleken.

24-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
Van lopende verzekeringsovereenkomsten is niet gebleken. Mevrouw Luckow
heeft de curator verteld dat het personeel verzekerd is door de
opdrachtgevers van MICT. De curator heeft haar (vooralsnog tevergeefs)
gevraagd om dit te onderbouw en.

1.4 Huur

24-08-2018
1

1.4 Huur
De curator heeft in onderzoek w elke huurovereenkomsten MICT is aangegaan.
Aangezien MICT hoger beroep heeft ingesteld tegen haar faillietverklaring, is
de curator vooralsnog terughoudend met het opzeggen van overeenkomsten.

24-08-2018
1

De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 14
november 2018.

20-11-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Mevrouw Luckow vertelde de curator dat er geen oorzaak van het faillissement
is aan te w ijzen, maar w el een aanleiding. Het faillissement is aangevraagd
door een w erknemer van MICT. De loonvordering van deze w erknemer is
betaald, maar de incassokosten zijn niet betaald. Aangezien deze w erknemer
de onderneming van MICT goed kent, kon zij eenvoudig een steunvordering
voor de faillissementsaanvraag vinden. Mevrouw Luckow vertelde dat zij de
vordering van de aanvrager betw ist en dat MICT een w instgevende
onderneming is, die in haar visie niet failliet verklaard had moeten w orden. De
curator zal de oorzaak van het faillissement onderzoeken indien het
faillissement in hoger beroep niet w ordt vernietigd.

24-08-2018
1

Bij arrest van 2 oktober 2018 heeft het Gerechtshof te Den Haag het door
mevrouw Luckow bestreden vonnis bekrachtigd. Tegen het arrest is geen
rechtsmiddel ingesteld. De curator verricht onderzoek naar de belangrijke
oorzaken van het faillissement van MICT.

20-11-2018
2

Zie verder het hoofdstuk ‘Rechtmatigheid’, hoofdstuk 7 van dit verslag.

18-05-2020
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
53

24-08-2018
1

Toelichting
Uit de gegevens van het UW V blijkt dat er 72 personeelsleden in dienst zijn
gew eest. Op basis van informatie van de Belastingdienst en de bestuurder van
MICT heeft de curator in totaal aan 53 personeelsleden ontslag aangezegd,
voor zover sprake is van een rechtsgeldig dienstverband.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
72

24-08-2018
1

Toelichting
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat vanaf september 2016 72 personen
w erkzaam zijn gew eest voor MICT.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-8-2018

15

Op 1 augustus 2018 is aan 15 personeelsleden ontslag aangezegd

23-8-2018

38

Op basis van aanvullende informatie is op 23 augustus 2018
zekerheidshalve nog aan 38 personen ontslag aangezegd

totaal

53

2.4 Werkzaamheden personeel
Na de eerste verslagperiode resteren er geen noemensw aardige
w erkzaamheden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

24-08-2018
1

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

24-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

24-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voertuig

€ 3.650,00

totaal

€ 3.650,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een beperkte kantoorinventaris aangetroffen. Vanw ege het ingestelde
hoger beroep heeft de curator nog geen activa verkocht.

24-08-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator een voertuig aangetroffen. Dit
voertuig is onderhands verkocht. De opbrengst daarvan is € 3.650,00 inclusief
BTW .

20-11-2018
2

De curator heeft vastgesteld dat de inventaris niet ten behoeve van de boedel
kan w orden verkocht. Deze is mogelijk eigenaar gebleven van de verhuurder.
Bovendien heeft deze geen positieve verkoopw aarde.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is nog niet gebleken van een fiscale vordering w aarvoor het
bodemvoorrecht kan w orden uitgeoefend.

24-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Indien het hoger beroep niet slaagt zullen de activa en de mogelijkheden van
verkoop w orden beoordeeld.

24-08-2018
1

Geen.

20-11-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen. Er w as sprake van niet-gefactureerde
omzet, maar de betreffende vordering bestond w el al. Verder is geen sprake
van onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

24-08-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

24-08-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen andere activa aangetroffen.

24-08-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

24-08-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.155,34
€ 0,00

€ 3.155,34

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft de debiteuren in onderzoek. Vanw ege het ingestelde hoger
beroep heeft de curator nog geen incassow erkzaamheden verricht. Verder is
gebleken dat een deel van de vorderingen is gecedeerd, op basis van een
overeenkomst van factoring.

24-08-2018
1

De curator heeft de debiteuren aan de hand van de administratie
aangeschreven. De reële omvang van de debiteuren zal in de volgende
verslagperiode nader w orden vastgesteld.

20-11-2018
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de vorderingen nader beoordeeld.
De incasso zal in de vierde verslagperiode w orden voortgezet.

20-02-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Indien het hoger beroep niet slaagt, zullen de debiteurenvordering w orden
geïncasseerd.

24-08-2018
1

Innen van de openstaande vorderingen van MICT, voor zover die niet verpand
of gecedeerd zijn

20-11-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

24-08-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen van banken ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

24-08-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De debiteurenvorderingen zijn deels gecedeerd. Voor het overige is niet
gebleken van door MICT verstrekte zekerheden.

24-08-2018
1

Het is de curator gebleken dat kort vóór het faillissement een krediet is
aangevraagd en dat daarvoor zekerheden zijn verstrekt. De opbrengst van het
voertuig is daarom, verminderd met een boedelbijdrage, aan de pandhouder
toegekomen. De curator en de pandhouder zijn overeengekomen dat de
pandhouder de helft van de netto verkoopw aarde exclusief BTW zal
ontvangen.

20-11-2018
2

De vorderingen zijn deels gecedeerd, deels verpand en deels (voor zover deze
zien op de periode na faillissement) vrij van rechten van derden.

5.4 Separatistenpositie
Er is nog niet gebleken van separatisten.

24-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft nog geen crediteur een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

24-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Er heeft nog geen crediteur een beroep gedaan op een retentierecht.

24-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft nog geen crediteur een beroep gedaan op een recht van reclame.

24-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

24-08-2018
1

Toelichting
Boedelbijdrages zijn vooralsnog niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

24-08-2018
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Mevrouw Luckow heeft te kennen gegeven dat zij de onderneming van MICT
w il voortzetten. De curator heeft daar nog niet mee ingestemd, omdat nog niet
is gebleken dat de risico's van het personeel afdoende verzekerd zijn.

24-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
(Nog) niet van toepassing.

24-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er zijn vooralsnog geen w erkzaamheden die verricht moeten w orden. Indien
de risico's van het personeel afdoende verzekerd zijn, zal de rechtercommissaris toestemming w orden gevraagd om de onderneming tijdelijk voort
te zetten. Daarbij is van belang dat de curator heeft vastgesteld dat de boedel
bij een voortzetting gebaat zal zijn.

24-08-2018
1

Na de tw eede verslagperiode is komen vast te staan dat verdere voortzetting
niet aan de orde is.

20-11-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

24-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-08-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

24-08-2018
1

Toelichting
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
Boedelbijdrages zijn vooralsnog niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-08-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

24-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhoudplicht in onderzoek.

24-08-2018
1

De curator heeft de financiële administratie beoordeeld. Er is een financiële
administratie gevoerd en daaruit kunnen de rechten en verplichtingen deels
w orden gekend. De boekhouding is op diverse punten echter niet volledig
aan de curator verstrekt, zodat de curator de juistheid van de financiële
administratie nog niet kan beoordelen.

17-11-2020
10

7.2 Depot jaarrekeningen
MICT heeft geen jaarrekening gedeponeerd. Ten tijde van haar
faillietverklaring hadden de jaarrekeningen 2015 en 2016 (mogelijk is dat één
jaarrekening vanw ege een verlengd boekjaar) gedeponeerd moeten zijn.

24-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven, maar dat w as ook niet vereist.

24-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00. De curator heeft - gelet op het
beperkte belang - geen onderzoek gedaan naar de volstortingsplicht.

24-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
Vanw ege de schending van de deponeringsplicht staat het onbehoorlijk
bestuur vast. De curator zal - indien het faillissement in hoger beroep niet
w ordt vernietigd - onderzoeken of er andere redenen zijn om te spreken van
een onbehoorlijke taakvervulling.

7.6 Paulianeus handelen

24-08-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

24-08-2018
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken. Het
rechtmatigheidsonderzoek dient echter nog plaats te vinden.

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat de aanvraagster van het faillissement (een
w erknemer) na de aanvraag betalingen heeft ontvangen met een som van €
1.958,01. Deze betalingen zijn vernietigd. Op verzoek van de betreffende
w erknemer heeft de curator ingestemd met een betalingsregeling.

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat mevrouw Luckow overboekingen naar haar
eigen rekening heeft gedaan, ter voorkoming van beslagen. Voor een
gedeelte van de ontvangen betalingen heeft zij aangetoond dat deze voor de
bedrijfsvoering van MICT zijn aangew end. Voor een bedrag van € 11.969,43
heeft zij geen verklaring gegeven. De curator heeft mevrouw Luckow gevraagd
dit bedrag terug te betalen. Zij heeft betaling toegezegd, maar er heeft geen
betaling plaatsgevonden.

Toelichting
Op basis van de financiële administratie heeft de curator geconcludeerd dat
mogelijk meer onttrekkingen hebben plaatsgevonden. De curator heeft dit in
onderzoek.

20-02-2019
3

18-02-2020
7

17-11-2020
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de tw eede en derde verslagperiode
plaatsvinden, tenzij het faillissement in hoger beroep w ordt vernietigd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-08-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal eerst de uitkomst van het hoger beroep afw achten en daarna
een plan van aanpak maken voor de uitvoering van het
rechtmatigheidsonderzoek.

24-08-2018
1

In de derde en vierde verslagperiode zal onderzoek w orden verricht naar de
administratieplicht en de taakvervulling door de bestuurder en eventueel
paulianeus handelen.

20-11-2018
2

Het onderzoek zal in de vijfde verslagperiode w orden voortgezet.

20-05-2019
4

Het onderzoek zal in de zesde verslagperiode w orden voortgezet. De curator
is in afw achting van informatie van mevrouw Luckow .

19-08-2019
5

Door het ontbreken van voldoende informatie heeft de curator het onderzoek
nog niet kunnen afronden.

18-11-2019
6

De curator heeft geconstateerd dat het faillissement een vordering heeft op
mevrouw Luckow . Aangezien zij deze vordering onbetaald laat, geeft de
curator prioriteit aan het incasseren van deze vordering, voordat zal w orden
onderzocht of sprake is van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatig handelen
door mevrouw Luckow als bestuurder.

18-02-2020
7

In de achtste verslagperiode heeft mevrouw Luckow -Dinler opnieuw diverse
keren toegezegd dat zij het verschuldigde in termijnen zal terugbetalen. Zij
heeft echter geen enkele betaling verricht.

18-05-2020
8

In de negende verslagperiode heeft mevrouw Luckow -Dinler € 100,00 per
maand betaald. Zij bleek eerder ook al € 100,00 te hebben betaald, maar op
de ING Rekening, w aarover de curator niet de directe beschikking heeft. In
totaal is € 400,00 betaald. De curator heeft in beraad hoe deze kw estie kan
w orden afgew ikkeld, zonder onnodige vertraging van het faillissement. In de
komende verslagperiode zal de curator ook de beschikbare administratie
beoordelen.

18-08-2020
9

In de tiende verslagperiode is de financiële administratie beoordeeld. Dit
heeft tot diverse vragen geleid, zodat het onderzoek nog niet kan w orden
afgerond.

17-11-2020
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.
€ 8.529,67
Toelichting
UW V loon- en premievordering

24-08-2018
1

18-11-2019
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.311,00

24-08-2018
1

€ 116.021,00

20-11-2018
2

€ 116.386,00

20-02-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 24.956,69

24-08-2018
1

18-11-2019
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 526,81

24-08-2018
1

€ 15.894,97

19-08-2019
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

24-08-2018
1

14

20-11-2018
2

15

20-02-2019
3

17

20-05-2019
4

25

18-11-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.739,96

24-08-2018
1

€ 52.474,69

20-11-2018
2

€ 52.513,19

20-02-2019
3

€ 138.398,67

20-05-2019
4

€ 167.113,57

18-11-2019
6

€ 168.806,15

18-05-2020
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de schulden van MICT.

24-08-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.

24-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

24-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In afw achting van de uitkomst van het hoger beroep verricht de curator enkel
de noodzakelijke w erkzaamheden.

24-08-2018
1

In de komende verslagperiode zal getracht w orden om de openstaande
vorderingen van MICT te innen, voor zover die niet verpand of gecedeerd zijn.
Daarnaast zal aanvang w orden gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2018
2

In de vierde verslagperiode zullen het rechtmatigheidsonderzoek en de
debiteurenincasso w orden voortgezet.

20-02-2019
3

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

20-05-2019
4

In de zesde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

19-08-2019
5

In de zevende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

18-11-2019
6

In de achtste verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet en zal de curator een beslissing nemen over het treffen van
rechtsmaatregelen tegen mevrouw Luckow .

18-02-2020
7

Gelet op de diverse toezeggingen van mevrouw Luckow -Dinler heeft de curator
nog geen beslissing genomen over het al dan niet treffen van
rechtsmaatregelen. Aangezien de toezeggingen van geringe betekenis zijn
gebleken, zal de curator hierover alsnog op korte termijn een beslissing
nemen.

18-05-2020
8

De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over de
verdere voortgang van dit faillissement.

18-08-2020
9

Na beoordeling van de financiële administratie heeft de curator aanleiding om
nader onderzoek te verrichten. Het faillissement kan derhalve nog niet
w orden afgew ikkeld.

17-11-2020
10

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

24-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 'Plan van aanpak'.

Bijlagen
Bijlagen

24-08-2018
1

