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R-C
Curator

mr. C. de Jong
mr S. Visser

Algemene gegevens
Naam onderneming
K&M Rotterdam W erk Group B.V.

22-05-2018
2

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te Rotterdam h.o.d.n. K&M W asservice, zaakdoende aan de
Lichtenauerlaan 102 te 3062 ME ROTTERDAM

22-05-2018
2

Activiteiten onderneming
Blijkens gegevens Kamer van Koophandel: interieurreiniging van gebouw en,
w asserijen en linnenverhuur, belastingconsulenten. Dienstverlening op het
gebeid van schoonmaak en huiszorg, alsmede in de agrarische sector en de
scheepvaart en bij het verrichten van losse klussen in de bouw .
Uitzendbureau. Bew assing van linnengoed, in- en verkoop van, im- en export
van en groothandel in textiel. Belastingadvies en administratie.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

22-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 3.560,80

22-05-2018
2

€ 9.137,94

07-08-2020
11

Verslagperiode
van
22-2-2018

22-05-2018
2

t/m
21-5-2018
van
4-9-2018

30-11-2018
4

t/m
29-11-2018
van
30-11-2018

05-03-2019
5

t/m
4-3-2019
van
5-3-2019

04-06-2019
6

t/m
3-6-2019
van
4-6-2019

03-09-2019
7

t/m
2-9-2019
van
3-9-2019

29-11-2019
8

t/m
28-11-2019
van
29-11-2019

18-02-2020
9

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020
t/m
14-5-2020

15-05-2020
10

van
15-5-2020

07-08-2020
11

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

05-11-2020
12

t/m
4-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

4 uur 30 min

3

9 uur 48 min

4

4 uur 6 min

5

5 uur 18 min

6

4 uur 48 min

7

2 uur 6 min

8

6 uur 36 min

9

8 uur 24 min

10

3 uur 6 min

11

7 uur 36 min

12

4 uur 36 min

totaal

60 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren 12,6

22-05-2018
2

Totaal aantal uren 22,6

04-09-2018
3

Totaal aantal uren 26,7

30-11-2018
4

Totaal aantal uren 32

05-03-2019
5

Totaal aantal uren: 36,8

04-06-2019
6

Totaal aantal uren: 38,9 uur

03-09-2019
7

Totaal aantal uren: 45,5 uur

29-11-2019
8

Totaal aantal uren: 53,9 uur

18-02-2020
9

Totaal aantal uren: 57 uur

15-05-2020
10

Totaal aantal uren: 64,6 uur

07-08-2020
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder: MST Group B.V., Louis Braillelaan 80, 2719
EK ZOETERMEER, sedert 28-01-2016.
Bestuurder van MST Group B.V.: Sidney Ashley Ramon Jacobus, geboren te
Curacao, Nederlandse Antillen op 17-03-1976. Datum in functie 02-10-2015,
alleen zelfstandig bevoegd

04-09-2018
3

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Vorige verslagen: Het faillissement is op verzoek van Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaaken Glazenw assersbedrijf bij verstek
uitgesproken. De vordering bedraagt aldus het
fonds € 324.389,17.

04-09-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Onbekend. Er heeft zich geen personeel bij curator gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

04-09-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

saldo bankrekening ING

€ 3.375,80

pauliana

€ 5.936,00

pre faill. debiteur
totaal

Boedelbijdrage

€ 185,00
€ 9.496,80

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 0,00

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

nabetaling pre-faill. debiteur

€ 185,00

totaal

€ 185,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Curator is gebleken dat er door curanda aan leasemaatschappijen is betaald.
Curanda
is geen partij bij de leasecontracten.

04-09-2018
3

Curator heeft de rechtspersoon die profijt heeft gehad van de betalingen
aangeschreven tot restitutie van € 1.876,07. Aan het verzoek is geen gevolg
gegeven. Curator heeft gerappelleerd.

03-09-2019
7

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator beschikt niet over administratie

22-05-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening is 2014 gedeponeerd op 5 januari 2016

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-05-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator heeft met de bestuurder nog geen contact kunnen krijgen en beschikt
niet over administratie. Curator dient een onderzoek in te stellen naar
eventuele bestuursaansprakelijkheid.

Toelichting
Curator is er in geslaagd contact te leggen met de bestuurder en heeft met
bestuurder een bespreking gehad. Bestuurder stelt dat hem door de
bestuurder van MST Group B.V.
(Holding) is voorgesteld verder te gaan in tabak. In oktober 2015 heeft hij de
aandelen MST Group B.V. verw orven. Hij is vervolgens bestuurder gew orden
van curanda. Hij stelt bedrogen te zijn. Hij beschikt niet over administratie en
kan vragen van curator met betrekking tot mutaties bankrekening niet
beantw oorden. Hij is getroffen door een burnout en is vertrokken naar Brazilie.
In oktober 2017 is hij teruggekeerd uit Brazilie, heeft gew erkt in een
restaurant en is nu als productiemedew erker bij een onderneming w erkzaam.

Toelichting
Bestuurder stelt dat hij in de schuldsanering zit. Curator heeft gevraagd om
stukken w aaruit het blijkt.

Toelichting
Curator heeft van de Belgische schuldbemiddelaar stukken ontvangen w aaruit
blijkt dat het verzoek tot collectieve schuldenregeling door de rechtbank
Antw erpen is toegew ezen.

22-05-2018
2

04-09-2018
3

03-09-2019
7

29-11-2019
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Curator kan in verband met het onbreken van administratie nog geen
onderzoek instellen naar eventuele pauliana.

Toelichting
Curator heeft bij de bank informatie gevraagd met betrekking tot de
overboeking van mogelijk paulianeuze betalingen.

Toelichting
Curator heeft bij de belastingdienst informatie opgevraagd van de personen
met w ier bankpas mutaties op de bankrekening van curanda zijn gedaan.
Curator heeft die informatie ivm de onderbezetting van de fiscus nog niet
ontvangen. Curator heeft een herinnering aan de fiscus gestuurd.

Toelichting
Fiscus heeft naar aanleiding van de herinnering van curator curator bericht te
trachten informatie met betrekking tot die personen te verstrekken. Een
nadere reactie van de fsicus is nog niet verkregen. Curator heeft de
behandelaar bij de fiscus een herinnering gestuurd.

22-05-2018
2

04-09-2018
3

30-11-2018
4

05-03-2019
5

Toelichting
Curator heeft het rapport van de fiscus ontvangen. Curator heeft naar
aanleiding van het rapport contact kunnen leggen met een persoon die bij
curanda w erkzaam is gew eest en aan w ie door curanda betalingen zijn
gedaan. Curator heeft met deze persoon een bespreking gehad, heeft om
nadere stukken gevraagd en is inw achting van die stukken en van een nadere
reactie.

04-06-2019
6

In onderzoek

03-09-2019
7

Toelichting
Aan de persoon die bij curanda w erkzaam gew eest is, is in 2 tranches in totaal
€ 5.000,== geleend. De geldlener stelt curanda te hebben opgericht.
Gedurende de periode 1 januari 2012 - 14 december 2015 is geldlener
bestuurder gew eest van curanda. De geldlener heeft curator bevestigd dat hij
voornoemde gelden in geldleen heeft ontvangen. Hij stelt het geleende
bedrag te hebben terugbetaald. Uit de administratie blijkt niet van
terugbetaling. Curator heeft de geldlener gesommeerd € 5.000,== terug te
betalen. Aan deze sommatie is geen gevolg gegeven. Geldlener heeft gesteld
met aanvullend bew ijs van de terugbetaling te komen. Curator heeft die tot op
heden niet ontvangen. Curator zal geldlener rappelleren.

Toelichting
Geldlener heeft curator een kopie van een kw itantie doen toekomen w aarin is
verw oord dat van geldgever € 5.000,== is ontvangen. Uit de kw itantie blijkt
niet aan w ie is betaald. Geldgever heeft in een bespreking curator en een
kantoorgenoot medegedeeld dat hij niet de naam kent van degene aan w ie is
betaald. Geldgever heeft gesteld niet bereid zijn in der minne te betalen.
Curator beraadt zich.

Toelichting
Curator heeft geldlener gesommeerd tot betaling. Betaling is uitgebleven.
Curator heeft toestemming van rechter-commissaris verkregen voor het
entameren van een procedure. De dagvaarding is ter betekening aan de
deurw aarder gezonden.

Toelichting
De dagvaarding is aanhangig gemaakt. Gedaagde heeft een uitstel gevraagd
en verkregen. Gedaagde heeft op de dienende dag niet gereageerd. De
kantonrechter heeft het w ijzen van het vonnis bepaald op 29 mei 2020.

Toelichting
De kantonrechter heeft de vordering van curator in overw egende mate
toegew ezen. Nadien heeft overleg tussen een adviseur van gedaagde en
curator plaatsgevonden. Curator heeft vervolgens nog beslag gelegd op een
aan gedaagde in eigendom toebehorende onroerende zaak. Ter vermijding
van een procedure in hoger beroep is het geschil geschikt in die zin dat
gedaagde aan de boedel de hoofdsom en de proceskosten heeft betaald
zijnde in totaal € 5.936,==.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

29-11-2019
8

18-02-2020
9

15-05-2020
10

07-08-2020
11

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is een vermoeden van bestuursaansprakelijkheid t.a.v. bestuurder in
verband met het ontbreken van administratie en het niet deponering van
jaarstukken.

04-09-2018
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.866,00

22-05-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

22-05-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 325.107,49

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

22-05-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
contact bestuurder/verkrijgen van administratie/onderzoek
bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana

22-05-2018
2

Voortzetting onderzoek bestuursaansprakelijkheid en pauliana.

04-09-2018
3

Bew aken reactie fiscus

05-03-2019
5

Bew aken toezending stukken en nadere reactie.

04-06-2019
6

Curator beraadt zich ivm w eigering van geldgever in der minne te betalen.

29-11-2019
8

Curator entameert een procedure tegen de geldgever bij de kantonrechter.

18-02-2020
9

Curator is in afw achting van het door de kantonrechter te w ijzen vonnis.

15-05-2020
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Curator verw acht dit jaar het faillissement te kunnen afw ikkelen.

18-02-2020
9

Curator zal voorstellen het faillissement op te heffen bij gebrek aan baten en
zal in de komende verslagperiode een financieel eindverslag opstellen.

07-08-2020
11

In de achterliggende verslagperiode heeft curator het faillissement
afw ikkeling voorgedragen aan de rechtbank. Het concept financieel
eindverslag en het verzoek vaststelling salaris is ingediend.

05-11-2020
12

10.3 Indiening volgend verslag
5-2-2021

05-11-2020
12

10.4 Werkzaamheden overig
zie 10.1

04-09-2018
3

Zie 10.1 en 7.6

30-11-2018
4

Bijlagen
Bijlagen

