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Algemene gegevens
Naam onderneming
KRM Personeelsdiensten B.V.

19-12-2018
1

Gegevens onderneming
KRM Personeelsdiensten B.V.
A.R. Falckstraat 8
3119 MZ Schiedam
KvK nr.: 54496055
Faill.nr.: C/10/18/445 F
Datum uitspraak: 20 november 2018
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. C. de Jong
Op verzoek van de heer Halil Koç
Datum verzoekschrift: 10 oktober 2018
Curator: mr. J. Smael
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088-234 45 00
E-mail: smael@thna.nl

Activiteiten onderneming

19-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels; Intermediaire
dienstverlening w aaronder het detacheren en (uitzenden) ter beschikking
stellen van personeel onder toezicht en leiding van en bij derden, w erving en
selectie en aanverw ante personeelsdiensten. Het aanleggen van
glasvezelkabels en het doen van infrastructuurw erkzaamheden.

19-12-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2012

Balanstotaal
€ 116.232,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn verkregen uit de Kamer van Koophandel. De
curator heeft geen administratieve bescheiden ontvangen van bestuurder van
gefailleerde.

19-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Volgens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel zijn er 25 w erkzame
personen. Ten tijde van het faillissement w aren er geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo

19-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-12-2018
1

€ 20.715,99

19-03-2019
2

€ 20.715,99

16-07-2019
3

€ 20.715,99

16-10-2019
4

€ 20.715,99

13-01-2020
5

€ 20.715,99

09-04-2020
6

€ 20.715,99

09-07-2020
7

€ 20.715,99

09-10-2020
8

€ 30.715,99

29-12-2020
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-11-2018

19-12-2018
1

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

19-03-2019
2

t/m
18-3-2019
van
19-3-2019

16-07-2019
3

t/m
15-7-2019
van
16-7-2019

16-10-2019
4

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

13-01-2020
5

t/m
12-1-2020
van
13-1-2020

09-04-2020
6

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

09-07-2020
7

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

09-10-2020
8

t/m
7-10-2020
van
8-10-2020
t/m
22-12-2020

Bestede uren

29-12-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 21 min

2

9 uur 54 min

3

6 uur 12 min

4

2 uur 30 min

5

3 uur 42 min

6

2 uur 45 min

7

3 uur 39 min

8

10 uur 33 min

9

7 uur 0 min

totaal

60 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

19-12-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is de heer Karabey Sönmezdag.

19-12-2018
1

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

19-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

19-12-2018
1

1.4 Huur
De bestuurder van gefailleerde verrichtte zijn w erkzaamheden vanuit de eigen
w oning.

19-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van bestuurder van gefailleerde heeft de Kamer van
Koophandel de vennootschap in februari 2017 uitgeschreven uit het
handelsregister en na bezw aar pas in oktober/november 2017 w eer
ingeschreven in het handelsregister. Vervolgens heeft het OM de administratie
van gefailleerde in beslag genomen. Ten gevolge hiervan zijn de
w erkzaamheden en betalingen bemoeilijkt, w at heeft geleid tot de aanvraag
van het faillissement door een w erknemer.

19-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

19-12-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

19-12-2018
1

Toelichting
Volgens opgave van bestuurder van gefailleerde w aren er in het jaar voor
faillissement zes w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen verdere w erkzaamheden.

19-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom. De bestuurder van
gefailleerde verrichtte zijn w erkzaamheden vanuit de eigen w oning.

19-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

19-12-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen en de administratie zijn in 2017 door het OM in beslag
genomen. Een personenauto van gefailleerde is door het OM verkocht. De
opbrengst van deze verkoop zal door het OM w orden overgemaakt op de
boedelrekening.

19-12-2018
1

De afgelopen verslagperiode is de opbrengst van de verkoop van de auto op
de boedelrekening ontvangen. De in beslag genomen administratie is door het
OM afgegeven aan het kantoor van de curator.

19-03-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
??

19-12-2018
1

Niet van toepassing.

19-03-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen verdere w erkzaamheden.

19-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen verdere w erkzaamheden.

19-12-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen verdere w erkzaamheden.

19-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen verdere w erkzaamheden.

19-12-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ABN Amro Bank. De
vordering van de bank op gefailleerde hoeft niet te w orden opgenomen nu het
grensbedrag door ABN Amro is ingesteld tot een bedrag van EUR 500,00.

19-12-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er w aren drie bedrijfsw agens geleased door gefailleerde, maar deze
voertuigen zijn reeds voor faillissement door de leasemaatschappij opgehaald.

19-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

19-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

19-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

19-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

19-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen verdere w erkzaamheden.

19-12-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

19-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

19-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is in beslag genomen door het OM. De curator heeft de
administratie opgevraagd bij het OM.

19-12-2018
1

De afgelopen verslagperiode is de fysieke administratie door het OM
afgegeven op het kantoor van de curator. De curator heeft een aanvang
gemaakt met het onderzoek naar de administratie, echter de beoordeling
w ordt bemoeilijkt nu de digitale administratie niet in het bezit van de curator is.
De digitale administratie is opgevraagd bij de (voormalig) boekhouder van KRM
Personeelsdiensten B.V., echter tot op heden is deze nog niet ontvangen.

19-03-2019
2

De (voormalig) boekhouder heeft geen administratie in bezit. Volgens zeggen
zijn slechts de verkoopfacturen aan het administratiekantoor verstrekt door
KRM personeelsdiensten B.V. De curator tracht nogmaals in contact te komen
met de administrateur nu uit de fysieke stukken van het SZW blijkt dat TIM
daadw erkelijk w erkzaamheden heeft verricht voor gefailleerde.
Het onderzoek naar de administratie is voor w at betreft de in bezit zijnde
stukken, afgerond. De curator zal de komende verslagperiode een standpunt
innemen inzake (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus
handelen en kijkt daarbij ook naar het lopende strafrechtelijke onderzoek.

16-07-2019
3

De curator heeft contact gehad met de officier van justitie in de strafzaak
w aarin de bestuurder van gefailleerde en gefailleerde zelf zijn betrokken. De
mondelinge behandeling heeft op 24 september 2019 plaatsgevonden en
uiteindelijk is op 8 oktober 2019 vonnis gew ezen tegen de bestuurder van
gefailleerde en de gefailleerde vennootschap. De curator heeft het vonnis op
16 oktober ontvangen en is doende het vonnis en de juridische consequenties
voor de bestuurder van gefailleerde in kaart te brengen. Gefailleerde is in ieder
geval veroordeeld voor valsheid in geschrifte. In het vonnis staat daaromtrent
onder andere:

16-10-2019
4

"De verdachte rechtspersoon heeft zich schuldig gemaakt aan het opmaken
van vele valse documenten en heeft valse documenten in haar
bedrijfsadministratie opgenomen. Deze documenten zijn voor een deel
gebruikt door een ander om een uitkering aan te vragen bij het UW V terw ijl zij
daar geen recht op had, maar voor een ander deel ook door de verw achte
rechtspersoon gebruikt om zelf financieel voordeel te verkrijgen. De schade die
met name de belastingdienst en in het verlengde daarvan de belastingbetaler
heeft gelopen door het handelen van de verdachte rechtspersoon is fors."
De komende verslagperiode zal de curator het gesprek aan gaan met de
bestuurder van gefailleerde en afhankelijk van de uitkomst vervolgmaatregelen
treffen.
De curator heeft de officier van justitie verzocht om een kopie van het
requisitoir van de officier van justitie. Deze is inmiddels ontvangen. Een
gesprek met bestuurder van gefailleerde zal op korte termijn plaatsvinden. Een
definitief standpunt zal door de curator na het gesprek met de bestuurder van
gefailleerde w orden ingenomen.

13-01-2020
5

Tot op heden heeft geen gesprek met de bestuurder plaatsgevonden. Op
korte termijn zal dit vanw ege de maatregelen omtrent het corona virus ook
niet plaatsvinden. De curator zal een telefonische afspraak maken en zijn
voorlopige standpunten daarin toelichten.

09-04-2020
6

Door de maatregelen rond COVID-19 heeft de afspraak met bestuurder van
gefailleerde nog niet plaats kunnen vinden. Nu de maatregelen zijn versoepeld
zal op zeer korte termijn een gesprek met bestuurder plaatsvinden. De curator
zal na het gesprek een definitief standpunt innemen betreffende
bestuurdersaansprakelijkheid.

09-07-2020
7

De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met bestuurder van
gefailleerde plaatsgevonden. De curator heeft zijn definitieve standpunt
betreffende bestuurdersaansprakelijkheid kenbaar gemaakt aan bestuurder
van gefailleerde. Partijen zijn thans in gesprek over een eventuele minnelijke
regeling.

09-10-2020
8

De afgelopen verslagperiode is, met toestemming van de rechtercommissaris, een minnelijke regeling getroffen met bestuurder van
gefailleerde. Het bedrag van de schikking ad EUR 10.000,00 is inmiddels op
de boedelrekening ontvangen.

29-12-2020
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2012 is gedeponeerd op 15-5-2017.

19-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EU 18.000,00. De curator zal
onderzoek verrichten naar de stortingsverplichting.

19-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Zie onderdeel 7.1.

19-12-2018
1

16-07-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.

Toelichting
Zie onderdeel 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-12-2018
1

16-07-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q.
paulianeus handelen.

19-12-2018
1

Zie onderdeel 7.1.

16-07-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q.
paulianeus handelen.

19-12-2018
1

Zie onderdeel 7.1.

16-07-2019
3

Inmiddels is het requisitoir van de officier van justitie ontvangen. De curator zal
de strafprocedure meenemen in zijn standpunt omtrent eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid en zal in dat kader op korte termijn een gesprek
inplannen met de bestuurder van gefailleerde. Afhankelijk van de uitkomst van
dit gesprek zullen al dan niet vervolgmaatregelen w orden genomen.

13-01-2020
5

W at resteert is de afw ikkeling van het onderw erp
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator verw acht op dit punt op korte termijn
een definitief standpunt in te kunnen nemen en zal daarover contact opnemen
met de bestuurder van gefailleerde.

09-04-2020
6

Door de maatregelen rond COVID-19 heeft de afspraak met bestuurder van
gefailleerde nog niet plaats kunnen vinden. Nu de maatregelen zijn versoepeld
zal op zeer korte termijn een gesprek met bestuurder plaatsvinden. De curator
zal na het gesprek een definitief standpunt innemen betreffende
bestuurdersaansprakelijkheid.

09-07-2020
7

De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met bestuurder van
gefailleerde plaatsgevonden. De curator heeft zijn definitieve standpunt
betreffende bestuurdersaansprakelijkheid kenbaar gemaakt aan bestuurder
van gefailleerde. Partijen zijn thans in gesprek over een eventuele minnelijke
regeling.

09-10-2020
8

De afgelopen verslagperiode is, met toestemming van de rechtercommissaris, een minnelijke regeling getroffen met bestuurder van
gefailleerde. Het bedrag van de schikking ad EUR 10.000,00 is inmiddels op
de boedelrekening ontvangen.
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

29-12-2020
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

19-12-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 259.300,12

19-12-2018
1

€ 269.579,12

19-03-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden is geen vordering door het UW V ingediend. Dit valt w el te
verw achten, nu een ex-w erknemer zich heeft gemeld bij het UW V.
€ 8.284,58

19-12-2018
1

16-10-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 31.133,77

19-03-2019
2

Toelichting
De vordering betreft een loonvordering van een ex-w erknemer van KRM
Personeelsdiensten B.V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

19-12-2018
1

3

19-03-2019
2

4

13-01-2020
5

5

09-04-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.976,51

19-12-2018
1

€ 7.559,01

19-03-2019
2

€ 8.307,21

13-01-2020
5

€ 10.477,70

09-04-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

19-12-2018
1

Het faillissement zal w orden afgew ikkeld volgens art. 137 Fw . Aan de
concurrente crediteuren zal geen uitdeling plaats kunnen w inden.

29-12-2020
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekend zijnde crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

19-12-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

19-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

19-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode trachten in bezit te komen van de
administratie en indien mogelijk, een aanvang maken met het onderzoek naar
de administratie. De overige gebruikelijk w erkzaamheden zullen door de
curator en zijn kantoorgenoten w orden verricht.

19-12-2018
1

De curator zal de komende verslagperiode trachten in het bezit te komen van
de digitale administratie ter beoordeling van de ontvangen fysieke
administratie. Indien mogelijk zal het onderzoek naar de administratie verder
voortgang vinden.

19-03-2019
2

De curator tracht nogmaals in contact te komen met de administrateur nu uit
de fysieke stukken van het SZW blijkt dat TIM daadw erkelijk w erkzaamheden
heeft verricht voor gefailleerde. Het onderzoek naar de administratie is voor
w at betreft de in bezit zijnde stukken, afgerond. De curator zal de komende
verslagperiode een standpunt innemen inzake (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen en kijkt daarbij ook
naar het lopende strafrechtelijke onderzoek.

16-07-2019
3

De curator heeft contact gehad met de officier van justitie in de strafzaak
w aarin de bestuurder van gefailleerde en gefailleerde zelf zijn betrokken. De
mondelinge behandeling heeft op 24 september 2019 plaatsgevonden en
uiteindelijk is op 8 oktober 2019 vonnis gew ezen tegen de bestuurder van
gefailleerde en de gefailleerde vennootschap. De curator heeft het vonnis op

16-10-2019
4

16 oktober ontvangen en is doende het vonnis en de juridische consequenties
voor de bestuurder van gefailleerde in kaart te brengen. Gefailleerde is in ieder
geval veroordeeld voor valsheid in geschrifte. In het vonnis staat daaromtrent
onder andere:
"De verdachte rechtspersoon heeft zich schuldig gemaakt aan het opmaken
van vele valse documenten en heeft valse documenten in haar
bedrijfsadministratie opgenomen. Deze documenten zijn voor een deel
gebruikt door een ander om een uitkering aan te vragen bij het UW V terw ijl zij
daar geen recht op had, maar voor een ander deel ook door de verw achte
rechtspersoon gebruikt om zelf financieel voordeel te verkrijgen. De schade die
met name de belastingdienst en in het verlengde daarvan de belastingbetaler
heeft gelopen door het handelen van de verdachte rechtspersoon is fors."
De komende verslagperiode zal de curator het gesprek aan gaan met de
bestuurder van gefailleerde en afhankelijk van de uitkomst vervolgmaatregelen
treffen.
Inmiddels is het requisitoir van de officier van justitie ontvangen. De curator zal
de strafprocedure meenemen in zijn standpunt omtrent eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid en zal in dat kader op korte termijn een gesprek
inplannen met de bestuurder van gefailleerde. Afhankelijk van de uitkomst van
dit gesprek zullen al dan niet vervolgmaatregelen w orden genomen.

13-01-2020
5

W at resteert is de afw ikkeling van het onderw erp
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator verw acht op dit punt op korte termijn
een definitief standpunt in te kunnen nemen en zal daarover contact opnemen
met de bestuurder van gefailleerde.

09-04-2020
6

Door de maatregelen rond COVID-19 heeft de afspraak met bestuurder van
gefailleerde nog niet plaats kunnen vinden. Nu de maatregelen zijn versoepeld
zal op zeer korte termijn een gesprek met bestuurder plaatsvinden. De curator
zal na het gesprek een definitief standpunt innemen betreffende
bestuurdersaansprakelijkheid. Na afronding van dit laatste openstaande punt
heeft de curator het voornemen het faillissement voor afw ikkeling voor te
dragen.

09-07-2020
7

De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met bestuurder van
gefailleerde plaatsgevonden. De curator heeft zijn definitieve standpunt
betreffende bestuurdersaansprakelijkheid kenbaar gemaakt aan bestuurder
van gefailleerde. Partijen zijn thans in gesprek over een eventuele minnelijke
regeling.
Na afronding van dit laatste openstaande punt zal het faillissement voor
afw ikkeling w orden voorgedragen.

09-10-2020
8

De afgelopen verslagperiode is, met toestemming van de rechtercommissaris, een minnelijke regeling getroffen met bestuurder van
gefailleerde. Het bedrag van de schikking ad EUR 10.000,00 is inmiddels op
de boedelrekening ontvangen.
Nu dit laatste openstaande punt is afgerond w ordt het faillissement voor
afw ikkeling voorgedragen.

29-12-2020
9

Dit verslag is het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet in te schatten op w elke termijn de afw ikkeling
van het faillissement zal w orden voltooid.
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Het faillissement zal door de curator voor afw ikkeling w orden voorgedragen.
Dit betreft het eindverslag.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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1

