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

6
02-11-2021
F.10/20/278
NL:TZ:0000146404:F001
23-06-2020

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt
mr V. Terlouw

Algemene gegevens
Naam onderneming
M&D Services B.V.

20-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap M&D Services B.V., statutair gevestigd te
Barendrecht, kantoorhoudende te (3079 DS) Rotterdam aan de Bergstoep 25,
aldaar tevens handelende onder de naam VET Techniek. De onderneming staat
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 63038161.

20-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van M&D Services B.V. luiden volgens het
Handelsregister als volgt: "Onderhoud aan bedrijfsmatige (horeca)
luchtbeheersingssystemen (incl. motoren), ventilatiekanalen en w armte- en
koude installaties. Detacheren van arbeidskrachten.

Financiële gegevens

20-07-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.529.042,00

€ -241.149,00

€ 327.399,00

2016

€ 1.471.000,00

€ 73.000,00

€ 1.050.292,00

2020

€ 431.550,00

€ 21.840,00

€ 1.050.292,00

2017

€ 1.160.000,00

€ -205.000,00

€ 574.665,00

2018

€ 1.783.026,00

€ 81.901,00

€ 731.574,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2020 zijn ontleend aan een concept balans/W &V rekening.
De cijfers over 2019 zijn ontleend aan een door de accountant van M&D
Services B.V. opgestelde concept jaarrekening.

20-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8
Toelichting
Ten tijde van faillietverklaring had M&D Services B.V. 8 w erknemers in
loondienst.

Boedelsaldo

20-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 33.984,58

20-07-2020
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode zijn debiteurenontvangsten en de koopsom voor
de activa op de boedelrekening ontvangen.
€ 38.693,04

20-10-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn debiteurenbetalingen ontvangen.
€ 12.299,45

19-01-2021
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn debiteurenbetalingen ontvangen, alsmede
de verkoopopbrengst van de financial leasevoertuigen.
€ 42.921,06

19-04-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn debiteurenbetalingen ontvangen, alsmede
een bedrag van de bestuurder en een derde in verband met een getroffen
schikking ten aanzien van de (bew eerdelijke) paulianeuze transacties en
afw ikkeling rekening-courantschuld van de bestuurder.
€ 45.134,64

19-07-2021
5

Toelichting
Afgelopen verslagperiode zijn nog een drietal debiteurenbetalingen
ontvangen.
€ 48.210,72
Toelichting
Afgelopen verslagperiode is er een debiteurenbetaling van EUR 3.076,08
ontvangen.

Verslagperiode

02-11-2021
6

Verslagperiode
van
23-6-2020

20-07-2020
1

t/m
17-7-2020
van
18-7-2020

20-10-2020
2

t/m
20-10-2020
van
21-10-2020

19-01-2021
3

t/m
19-1-2021
van
20-1-2021

19-04-2021
4

t/m
19-4-2021
van
20-4-2021

19-07-2021
5

t/m
16-7-2021
van
17-7-2021

02-11-2021
6

t/m
2-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

89 uur 48 min

2

34 uur 24 min

3

20 uur 42 min

4

36 uur 36 min

5

14 uur 24 min

6

18 uur 48 min

totaal

214 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de debiteurenincasso.

20-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de debiteurenincasso.

19-07-2021
5

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de debiteurenincasso.

02-11-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
M&D Services B.V. is opgericht op 2 april 2015. Bestuurders en aandeelhouders
w aren Kroezen B.V. en A.C. Michaëlis Beheer B.V. Laatstgenoemde
vennootschap is per 31 december 2017 uit functie getreden, zodat thans
bestuurder en enig aandeelhouder Kroezen B.V. is. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Kroezen B.V. is de heer Dave Jeremy Kroezen.

20-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van faillietverklaring w as sprake van 2 lopende procedures, zie voorts
onder 9.

20-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
M&D Services B.V. hield diverse verzekeringen aan:
- W egas verzekering
- Verzuimverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
- Autoverzekeringen
De curator heeft contact opgenomen met de verzekeringstussenpersoon en zal
voor zover vereist, de verzekeringen beëindigen.

1.4 Huur

20-07-2020
1

1.4 Huur
M&D Services B.V. maakt gebruik van het pand aan de Bergstoep 25 te
Rotterdam. In het pand zijn enkele andere (aan M&D Services B.V.) gelieerde
ondernemingen gevestigd.

20-07-2020
1

Tijdens de eerste bespreking met de bestuurder van M&D gaf de bestuurder
aan dat M&D haar bedrijfsruimte huurde van Vetkanaal B.V. die op haar beurt
de bedrijfsruimte huurde van de verhuurder. Tussen Vetkanaal B.V. en M&D is
geen (onder)huurovereenkomst aangetroffen. W el een factuur ter zake van
verschuldigde huur. Met toestemming van de rechter-commissaris is de
huurovereenkomst - voor zover vereist - opgezegd.
De verhuurder van de bedrijfsruimte heeft echter een huurovereenkomst en
allonge aan de curator overgelegd, w aaruit volgt dat niet Vetkanaal B.V. de
huurder is, maar M&D Services B.V. De intentie zou zijn dat de Vetkanaal B.V.
per 1 januari 2021 de directe huurder zou w orden. Met machtiging van de
rechter-commissaris is de huurovereenkomst ex art 39 Fw alsnog opgezegd. In
overleg met de verhuurder is het pand w eer aan de verhuurder opgeleverd per
15 juli 2020. De verhuurder heeft geen vorderingen.

1.5 Oorzaak faillissement
De Bestuurder gaf aan dat de activiteiten van M&D bestaan uit het verrichten
van onderhoud aan en vervanging van luchttechnische installaties in de
horeca. De Bestuurder gaf aan dat M&D voornamelijk w erkt op basis van
onderhoudscontracten w aarbij door de klant voor het gehele jaar vooruit w erd
betaald.
Voordat M&D w as opgericht w erden de onderhoudsw erkzaamheden verricht
door Miw o Luchtbehandelingstechniek B.V. (“Miw o”) die tevens de installaties
van de apparatuur verrichtte. Miw o had op enig moment de w ens om haar
onderhoudsactiviteiten in een andere onderneming onder te brengen. Toen is
M&D opgericht w aarvan de Bestuurder (via zijn holding) 50% aandeelhouder
w erd.
De Bestuurder gaf aan dat in 2017 een geschil ontstond met de andere
aandeelhouder w aardoor laatstgenoemde moest w orden uitgekocht. Daar ging
een aanzienlijk bedrag aan advocaatkosten mee gemoeid volgens de
Bestuurder. Daarnaast zou een bekende van de andere aandeelhouder na
diens vertrek een onderneming zijn gestart met exact dezelfde
w erkzaamheden als M&D w aardoor M&D een flink deel van haar
klantenportefeuille zou hebben verloren. Vanw ege het verlies van klanten liep
het resultaat flink terug en w erd vanaf 2019 verlies gedraaid.
Toen de horecazaken in maart 2020 hun deuren moesten sluiten vanw ege het
coronavirus w erd M&D niet meer ingeschakeld volgens de bestuurder. Het
coronavirus zou mitsdien de druppel zijn gew eest die de emmer deed
overlopen. Vervolgens is het faillissement aangevraagd.
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

20-07-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

20-07-2020
1

Toelichting
Ten tijde van faillietverklaring w aren 8 w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

20-07-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van het bestuur w aren in 2019 gemiddeld 13 w erknemers in
dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
per e-mail afw ikkelen.

26-6-2020

8

totaal

8

De w erknemers zijn met machtiging van de rechter-commissaris
ontslagen. Het faillissement is aangemeld bij UW V. UW V zal - in het
kader van Covid-19 - de loonaanspraken zoveel mogelijk
telefonisch en

2.4 Werkzaamheden personeel
- inventarisatie w erknemers;
- machtigingsverzoek rechter-commissaris i.v.m. ontslag;
- opstellen ontslagbrief;
- contact UW V.

20-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster heeft de onderneming geen onroerende zaken op haar
naam staan.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

20-07-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

20-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en gereedschappen

€ 5.747,50

totaal

€ 5.747,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel is aangetroffen inventaris goederen en gereedschappen. De
curator heeft een taxateur ingeschakeld om de goederen te taxeren.
Vervolgens is curator met drie geïnteresseerde partijen in overleg getreden
over overname van de activa en activiteiten en zijn deze partijen voorzien van
diverse informatie.

20-07-2020
1

Ik heb met al deze partijen gesproken en ze hebben allemaal op hoofdlijnen
informatie gekregen. Uiteindelijk zijn tw ee van de drie partijen afgehaakt
vanw ege de verw evenheid van de activiteiten van curanda met die van
Vetkanaal B.V. Uiteindelijk zijn enkel de voorraad en inventaris verkocht aan
Vetkanaal B.V. voor een bedrag van EUR 7.000,00 excl. BTW . Deze koopsom is
inmiddels ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

20-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- inschakelen taxateur;

20-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 2.722,50

totaal

€ 2.722,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie onder 3.3.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

20-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- inventarisatie voorraden;
- verkoopinspanningen.

20-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo Rabobank

€ 65,55

totaal

€ 65,55

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De rekening die failliet aanhoudt bij de Rabobank vertoonde per datum
faillissement een creditsaldo van € 65,55. Dit bedrag is ontvangen op de
boedelrekening.

20-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
- opvragen kentekenregister RDW ;
- opvragen creditsaldo Rabobank.

20-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 243.882,41

€ 39.102,36

Rekening-courantvordering
totaal

Boedelbijdr.

€ 52.691,56
€ 296.573,97

€ 39.102,36

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft een openstaande debiteurenlijst aan de curator
overhandigd. De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek
tot betaling over te gaan. Diverse debiteuren hebben de vordering betw ist
w egens niet of niet juist uitgevoerde onderhoudsw erkzaamheden, dan w el
aangegeven de factuur reeds te hebben voldaan. De curator heeft e.e.a. in
onderzoek en zal zo nodig de incasso in de komende verslagperiode
voortzetten.

20-07-2020
1

Handelsdebiteuren:
De reacties ten aanzien van de betw iste facturen zijn aan de bestuurder
voorgelegd. Een groot deel van de betw istingen ziet op niet uitgevoerde
onderhoudsw erkzaamheden die jaarlijks vooraf w erden gefactureerd (en in
veel gevallen in mei/juni 2020, dus kort voor datum faillissement); deze
vorderingen dienen als oninbaar te w orden beschouw d. Met één debiteur w as

20-10-2020
2

reeds vóór datum faillissement een minnelijke regeling getroffen die nog niet
w as verw erkt in de administratie. Met een aantal debiteuren zijn
betalingsregelingen getroffen. De curator zet de incasso in de komende
verslagperiode voort.
Totaal openstaand volgens debiteurenlijst € 244.487,41
Af: Betaald op boedelrekening € 18.623,89
Af: Reeds voldaan na datum faillissement € 11.709,25
Af: Oninbaar/afboeken € 20.953,87
Af: Schikking getroffen vóór datum faillissement € 52.185,94
TOTAAL OPENSTAAND € 141.014,46
Rekening-courant
Uit de administratie van failliet is gebleken dat Kroezen B.V. (bestuurder en
enig aandeelhouder van failliet) nog een bedrag van € 52.691,56 dient te
voldoen aan failliet. De curator heeft Kroezen B.V. verzocht om betaling dan
w el met een voorstel voor een betalingsregeling te komen. Tot op heden is
nog geen betaling of een voorstel ontvangen. De curator zet de incasso voort.
Rekening-courantvordering:
Partijen zijn nog in overleg over betaling van de rekening-courantvordering.

19-01-2021
3

Handelsdebiteuren:
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 4.214,62 geïncasseerd.
De curator heeft aanmaningen gestuurd aan de debiteuren die nog niet
hebben betaald. Diverse debiteuren geven aan de vordering te betw isten in
verband met niet juist uitgevoerde w erkzaamheden, danw el niet akkoord te
gaan met de vooruitgefactureerde onderhoudsw erkzaamheden. Met 2
debiteuren zijn betalingsregelingen getroffen die door 1 debiteur na de eerste
termijnbetaling niet meer w ordt nagekomen.
Totaal openstaand volgens debiteurenlijst 244.487,41
Betaald op boedelrekening -34.547,86
Oninbaar/afboeken -68.087,72
Af: Schikking getroffen vóór datum faillissement -52.185,94
TOTAAL OPENSTAAND 89.665,89
De curator onderzoekt de mogelijkheden tot verdere incasso.
Afgelopen verslagperiode is de debiteurenlijst kritisch doorgelopen met de
bestuurder van M&D. Dit heeft ertoe geleid dat een flink bedrag is afgeboekt.
Dit had hoofdzakelijk als reden dat er door M&D onderhoudsw erkzaamheden
(abonnement) w aren gefactureerd voor geheel 2020, terw ijl er slechts een half
jaar (vanw ege het faillissement) diensten w aren geleverd. In mindere mate
betrof het nog openstaande facturen die bij nader onderzoek toch al betaald
bleken te zijn, facturen die verrekend konden w orden of facturen die afgeboekt
moesten w orden vanw ege het faillissement van de debiteur.
De stand van zaken is thans als volgt:
Totaal openstaand volgens debiteurenlijst EUR 243.882,41
Betaald na datum faillissement EUR 39.102,36
Oninbaar/afgeboekt: EUR 159.766,09
Totaal nog openstaand: EUR 45.013,96
Ten aanzien van de terugbetaling van de rekening-courantvordering is een

19-04-2021
4

regeling getroffen (zie nader 7.6 van dit verslag).
Van het openstaand bedrag van EUR 45.013,96 is afgelopen verslagperiode
nog EUR 2.216,61 ontvangen.
Het restant bestaat voor een groot deel (toch) uit oninbare bedragen. Er
resteert nog EUR 9.400,52 w at naar verw achting w el geïncasseerd kan
w orden. Overleggen en betalingsregelingen met debiteuren lopen.

19-07-2021
5

Afgelopen verslagperiode is een debiteurenbetaling ontvangen van EUR
3.076,08. Het resterend openstaand saldo betreft het openstaande saldo
van een debiteur w aarmee de curator al lange tijd tevergeefs in overleg is.
De curator verw acht niet dat deze debiteur op minnelijke w ijze tot betaling
zal overgaan. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris
over te nemen maatregelen.

02-11-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- inventarisatie debiteuren;
- aanschrijven debiteuren;
- verw erken ontvangen reacties en betalingen.

20-07-2020
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- inventarisatie reacties en voorleggen aan bestuurder;
- verw erken betalingen;
- correspondentie debiteuren.

20-10-2020
2

- inventarisatie reacties en voorleggen aan bestuurder;
- verw erken betalingen;
- correspondentie debiteuren.

19-01-2021
3

Overleg met bestuurder omtrent de openstaande debiteuren, onderzoek
administratie M&D naar deze openstaande facturen en correspondentie met
debiteuren.

19-04-2021
4

Overleg en correspondentie met debiteuren.

19-07-2021
5

Verdere incasso

02-11-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
M&D Services B.V. bankierde bij de Rabobank zonder kredietfaciliteit.

5.2 Leasecontracten

20-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Gebleken is dat M&D Services B.V. een viertal financial leaseovereenkomsten
heeft afgesloten bij PSA Financial Services (Peugeot). De curator is in
afw achting van een opgave van het openstaande saldo van de
lease(financierings)maatschappij.

20-07-2020
1

De leasemaatschappij heeft de leaseauto's opgehaald. De leasemaatschappij
heeft biedingen ontvangen voor de voertuigen en deze aan de curator
voorgelegd. De curator heeft de biedingen in onderzoek.

20-10-2020
2

De curator heeft ingestemd met de ontvangen biedingen. De opbrengst na
inlossing van de contracten ad € 6.761,74 is op de boedelrekening ontvangen.

19-01-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn door M&D Services B.V geen zekerheden aan derden afgegeven.

20-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

20-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

20-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

20-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

20-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- aanschrijven banken i.v.m. bankblokkade;
- onderzoek financial leasecontracten.

20-07-2020
1

- contact leasemaatschappij;
- beoordelen biedingen t.b.v. verkoop voertuigen.

20-10-2020
2

- afw ikkelen opbrengst verkoop voertuigen.

19-01-2021
3

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

20-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

20-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

20-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

20-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

20-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft (via de accountant) diverse administratie aangeleverd. De
curator heeft de ontbrekende stukken opgevraagd. De digitale administratie is
in opdracht van de curator door een derde veiliggesteld.

20-07-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
2018: gedeponeerd
2017: gedeponeerd
2016: gedeponeerd
2015: gedeponeerd

7 november 2019, derhalve tijdig;
3 januari 2019, derhalve tijdig;
25 augustus 2017, derhalve tijdig;
8 juli 2016; derhalve tijdig.

20-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvangscriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap
vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid
1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

20-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is opgericht op 3 april 2015. Een eventuele vordering uit
hoofde van de volstortingsverplichting is derhalve verjaard, zodat hier geen
nader onderzoek naar zal w orden verricht.

20-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

20-07-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-07-2020
1

Toelichting
Met het onderzoek in de administratie zal in de komende periode w orden
aangevangen.
Ja

20-10-2020
2

Toelichting
Uit de bankafschriften volgt dat op 22 juni 2020 een bedrag van € 3.630,-- is
overgeboekt naar Kroezen B.V. Nu het verzoekschrift tot faillietverklaring reeds
op 18 juni 2020 is ingediend door M&D Services B.V. Nu Kroezen B.V.
bestuurder en enig aandeelhouder is van failliet, w as Kroezen B.V. op de
hoogte van de faillissementsaanvraag en had dus w etenschap van het
aanstaande faillissement.
De curator heeft de rechtshandeling tot betaling op grond van art. 47 Fw
vernietigd en het bedrag van € 3.630,-- van Kroezen B.V. teruggevorderd. Tot
op heden is nog geen betaling ontvangen. De curator zet de incasso voort.
Voorts is de curator na bestudering van de administratie gestuit op nog een
mogelijke paulianeuze transactie. De curator is in overleg met deze partij.
Ja

19-01-2021
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Toelichting
De curator heeft een tw eetal betalingen van resp € 6.620,40 en € 5.075,92 die
aan een partij zijn verricht nadat de eigen aangifte tot faillietverklaring w as
gedaan op grond van art. 47 Fw vernietigd. De curator vordert voornoemde
bedragen terug.
Ja

19-04-2021
4

Toelichting
In afgelopen verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris
een regeling getroffen met (i) zow el de bestuurder als de derde die - naar
mening van de curator - eerder gemelde paulianeus betalingen hadden
ontvangen alsmede (ii) met de bestuurder vanw ege de onder 4.1 van dit
verslag vermelde rekening-courantschuld. In totaal is hiervoor een bedrag van
EUR 25.000,00 door de boedel ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met het onderzoek in de administratie zal in de komende periode w orden
aangevangen.

20-07-2020
1

Dit onderzoek zal komende verslagperiode w orden afgerond.

19-04-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft (tot op heden) geen aanw ijzingen
opgeleverd dat er in dit faillissement op inhoudelijke gronden sprake is
gew eest van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

19-07-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- verkrijgen en bestuderen administratie;
- onderzoek deponering jaarrekeningen.

20-07-2020
1

- onderzoek administratie;
- vernietigen paulianeuze transactie;
- correspondentie betrokken partijen.

20-10-2020
2

- correspondentie partij over terugbetaling paulianeuze betalingen.

19-01-2021
3

Tot stand brengen regeling in verband met paulianeus onttrokken bedragen,
eerste aanzet rechtmatigheidsonderzoek.

19-04-2021
4

Afronden rechtsmatigheidsonderzoek

19-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
€ 36.827,65

20-07-2020
1

19-01-2021
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: € 36.827,65
€ 40.908,46

19-04-2021
4

Toelichting
Het UW V heeft afgelopen verslagperiode haar boedelvordering iets verhoogd
tot EUR 40.908,46.
Aan (voorlopig) salaris curator is eind 2020 een bedrag betaald van EUR
37.369,95 incl. BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 359.781,00

20-07-2020
1

€ 512.107,00

20-10-2020
2

€ 512.195,00

19-01-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 19.014,81

20-07-2020
1

19-01-2021
3

Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 3.385,74 ex art 66 lid 3 W W
€ 15.629,07 ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.

20-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

20-07-2020
1

5

20-10-2020
2

7

19-01-2021
3

10

19-04-2021
4

11

19-07-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 104,00

20-07-2020
1

€ 11.061,39

20-10-2020
2

€ 13.593,80

19-01-2021
3

€ 78.359,19

19-04-2021
4

€ 86.372,89

19-07-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventariseren en aanschrijven crediteuren;
- verw erken ingediende vorderingen.

20-07-2020
1

- verw erken ingediende vorderingen.

20-10-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Procedure 1: Herberg Den Hemel Vastgoed B.V.
Procedure 2: De Nieuw e Pauw B.V.

20-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Procedure 1:
M&D Services B.V. is gedaagde. Herberg Den Hemel Vastgoed B.V. heeft op 19
mei 2020 tegen roldatum van 3 juni 2020 een dagvaarding uitgebracht. Kort
gezegd stelt zij zich daarin op het standpunt dat M&D Services gebrekkig w erk
geleverd zou hebben en niet in staat is gew eest die gebreken te verhelpen. Zij
vordert ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van een bedrag van
EUR 150.000,00.
Procedure 2: De Nieuw e Pauw B.V.
M&D Services B.V. is eiser. Procedure is bij dagvaarding van 19 april 2018 op 3
mei 2018 aangebracht bij de rechtbank Rotterdam. M&D vordert betaling van
een bedrag in hoofdsom van EUR 12.920,99. Stand van zaken is dat er recent
een deskundigenonderzoek heeft plaatsgevonden.

9.3 Stand procedures

20-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Procedure 1:
De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement en de
procedure op grond van artikel 29 Fw . laten schorsen. De advocaat van de
schuldeiser is overeenkomstig geïnformeerd. De curator stelt de schuldeiser in
de gelegenheid zijn vordering in het faillissement in te dienen.

20-07-2020
1

Procedure 2:
Op 22 april 2020 heeft een locatiebezoek plaatsgevonden. Naar aanleiding
daarvan is op 8 mei 2020 een deskundigenrapport opgesteld. Het
procesdossier is opgevraagd en w ordt nader bestudeerd.
In de hiervoor als procedure 2 omschreven kw estie is er op 15 oktober 2020
vonnis gew ezen w aarin de rechtbank de bevindingen van de deskundige
volledig heeft overgenomen en de vorderingen van M&D heeft afgew ezen. De
w ederpartij heeft niet van de mogelijkheid van artikel 27 Fw gebruik gemaakt.
De boedel is niet gebonden aan de kostenveroordeling van failliet.

19-07-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
- inventarisatie procedures;
- correspondentie rechtbank i.v.m. schorsing.

20-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Bestuderen procesdossier procedure 2
- Inventarisatie crediteuren
- Incasso debiteuren
- onderzoek administratie

20-07-2020
1

- Inventarisatie crediteuren;
- Incasso rekening-courantvordering en paulianeuze transactie;
- Incasso debiteuren;
- onderzoek administratie.

20-10-2020
2

- Inventarisatie crediteuren;
- voortzetten incasso rekening-courantvordering en paulianeuze transactie;
- voortzetten incasso debiteuren;
- onderzoek administratie.

19-01-2021
3

- voortzetten incasso debiteuren
- onderzoek administratie ivm rechtmatigheidsonderzoek
- procedure 2 genoemd onder hoofdstuk 9 verder bekijken in verband met
beslissing hoe verder.

19-04-2021
4

- afronden debiteurenincasso.

19-07-2021
5

Overleg rechter-commissaris in verband met de enige resterende nietbetalende debiteur.

02-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

20-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-2-2022

02-11-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
- verslaglegging.

20-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

