
OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG   Nummer: 2 Datum: 2 november 2015  

 

Gegevens onderneming : Meijerink & Verhoeven B.V.  

Faillissementsnummer : C/16/15/494F 

Datum uitspraak : 22 juni 2015 

Curator  : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. M.H.F. van Vugt 

 

Saldo faillissementsrekening : € 19.043,13 

Activiteiten onderneming: : De vennootschap hield zich bezig met het uitoefenen 

van activiteiten als architectenbureau, waaronder 

begrepen het verrichten van werkzaamheden en het 

begeleiden van projecten op het gebied van architectuur 

en interieurontwerp. Deze activiteiten vonden met name 

plaats ten aanzien van zorgcentra en apotheken. 

 

 

Omzetgegevens  : 2014: € 351.483,00 

   2013: € 237.137,00 

2012: € 216.721,00 

2011: € 308.505,00 

 

 

 

Personeel gemiddeld aantal : 2 

 

Verslagperiode : 23 juli t/m 2 november 2015 

Bestede uren in verslagperiode 1 : 25,3 

Bestede uren totaal : 75,3 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  

 Volgens het uittreksel uit het handelsregister is op 29 maart 2001 de besloten  

 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MV Kwadraat B.V. opgericht. Na  

 statutenwijziging van 4 januari 2007 luidt de naam Meijerink & Verhoeven B.V.   

 De bestuurders en aandeelhouders  zijn A.W.M. Holding B.V. en Verholo B.V. Zij  

 houden ieder 50% van de aandelen. 

  

1.2  Winst en verlies :  2014: €      5.278,00 winst 

   2013: €    36.290,00 verlies 

2012: €  156,361,00 verlies 

   2011: €    82.570,00 verlies 
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1.3 Balanstotaal : 2014: €   98.817,00 

   2013: €   83.217,00  

2012: €   79.744,00 

2011: € 227.586,00 

 

1.5 Verzekeringen :   

 Ten behoeve van eventuele aansprakelijkstellingen die zich na afloop van het faillissement  

 zouden kunnen openbaren werd een narisicopolis afgesloten.  

 

1.6 Huur :  

 Curanda huurde een bedrijfsruimte aan de Veilinghavekade 173 te Utrecht. De  

 huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Inmiddels is  

 de huur per  1 augustus 2015 beëindigd. 

  

1.7 Oorzaak faillissement :  

 Aan curanda is bij beschikking van uw Rechtbank van 4 juni 2015 voorlopige surseance van  

 betaling verleend.  

Bij beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 22 juni 2015 is de 

voorlopige surseance omgezet in een faillissement.  

 

3. Activa 

Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving   :  

 In de bedrijfsruimte trof ik een bedrijfsinventaris aan bestaande uit kantoormeubelen en  

 kantoorbenodigdheden. Hoewel aanvankelijk een aantal personen geïnteresseerd waren  

 in de bedrijfsinventaris, bleken deze later toch geen belangstelling te hebben. Aan de  

 middellijk bestuurders zijn een tweetal computers met beeldschermen en de serverkast  

 verkocht ten bedrage van € 681,50. Tevens zijn aan de verhuurder van het bedrijfspand de  

 patchkast en de bekabeling verkocht voor een bedrag van  € 500,00 excl. btw. 

 Vervolgens is met toestemming van de rechter-commissaris de activa ter online veiling  

 aangeboden. De netto verkoopopbrengst bedroeg € 1.484,05. 

3.7 Verkoopopbrengst   : € 2.770,55 incl. btw 

3.8 Boedelbijdrage   :  

 Ik heb een afspraak met de bank gemaakt conform de separatistenregeling, voor het geval  

 aan hen  (een deel van) de opbrengst zou toekomen.  

3.9 Bodemrecht fiscus   :  

 De vordering van de fiscus waarvoor  een bodemrecht geldend gemaakt kan worden  

 bedraagt € 9.739,00. 
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4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

 

Totaal debiteuren volgens 

debiteurenlijst failliet 

 

 €   27.451,97  

 Voor datum faillissement reeds 

voldaan op bankrekening van failliet  €   18.857,98  

  Na datum faillissement voldaan op 

bankrekening van failliet  €     1.697,03  

  Na datum faillissement voldaan op 

faillissementsrekening  €     2.755,23    

  Oninbaar wegens faillissement 

debiteur  €              -    

  Oninbaar om economische redenen  €            0,33    

  Verrekend met tegenvordering of 

schadevergoeding  €         64,07    

  

  

 €   23.474,64  

 Openstaande debiteuren 

  

 €     3.977,33  

 

4.2 Opbrengst   :  

 € 4.260,71 uit hoofde  van de koopsom nog niet gefactureerde debiteuren. Dit bedrag dient  

 te worden vermeerderd met de betalingen door debiteuren van vorderingen die ten tijde van  

 het faillissement al waren gefactureerd. Zie hiervoor onder punt 4.1. 

 

4.3 Boedelbijdrage   :  

 Ten aanzien van de reeds bestaande vorderingen is met de bank afgesproken dat ik de  

 incassowerkzaamheden ter hand zal nemen. De bank zal mij een boedelbijdrage vergoeden  

 van 10% van de geïncasseerde bedragen met een minimum van € 1.500,00. Ik heb de bank  

 deze verslagperiode geïnformeerd over de status van de uitwinning van de  

 inventarisgoederen en de debiteuren en een concept afrekening gestuurd. Er staan nog een  

 tweetal vorderingen open tegen een tweetal debiteuren. Zodra ten aanzien van de  

 incasso van deze debiteurenvorderingen duidelijkheid bestaat, zal ik overgaan tot het  

 verzenden van een eindafrekening naar de bank. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

 Curanda had bij een tweetal banken een kredietfaciliteit afgesloten. 

 1. ING bank heeft uit hoofde van de rekening-courant verhouding een kleine roodstand op de  

 datum van het faillissement. Omdat op en na de datum van het faillissement nog betalingen  

 zijn ontvangen is deze roodstand ingelopen. Ik heb echter aan de ING bank gevraagd  de  

 bedragen die na de datum van het faillissement zijn ontvangen door te betalen op de  

 faillissementsrekening. Tevens heb ik gevraagd aan de bank haar vordering in te dienen. 

 2. Met de Deutsche Bank, voorheen ABN AMRO Bank, is een kredietfaciliteit  

 overeengekomen ten bedrage van € 81.250,00. De vordering die de bank stelt te hebben  

 volgens haar indieningsbrief bedraagt € 24.753,58. 

 

5.2 Leasecontracten   :  

 Er is sprake van een operationele leaseovereenkomst ten aanzien van een kopieerapparaat.  

 Deze overeenkomst is beëindigd en het apparaat is inmiddels opgehaald. 
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5.3 Beschrijving zekerheden   :  

 ING bank heeft geen zekerheden bedongen. 

 Deutsche bank, voorheen de ABN Amro bank heeft een pandrecht gevestigd op de  

 vorderingen en de bedrijfsinventaris. Daarnaast heeft zij een achterstelling bedongen van de  

 rekening-courantvorderingen van de beide holdingvennootschappen. Daarnaast heeft de  

 bank persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid bedongen van de middellijk bestuurder. Tot  

 slot is er een pandrecht gevestigd op overlijdensrisicoverzekeringen die de middellijk  

 bestuurders zijn aangegaan. 

5.4 Separatistenpositie   :  

 Met de Deutsche bank heb ik afgesproken dat ik de verkoop van de activa en de incasso van  

 de vorderingen ter hand zal nemen tegen betaling van een boedelbijdrage.  

 5.5 Boedelbijdragen   :  

 Met de bank is een boedelbijdrage afgesproken conform de separatistenregeling met dien  

 verstande dat een minimum van € 1.500,00 is afgesproken. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De middellijk bestuurders hebben mij financiële stukken overhandigd, die ik aan een  

 onderzoek onderwerp. Ik hoop in de volgende verslagperiode de uitkomsten van dit  

 onderzoek te kunnen delen. 

7.2 Depot jaarrekeningen   : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

 De volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden door storting in geld. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   :  

 De vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is onderwerp van onderzoek door  

 curatoren. 

7.6 Paulianeus handelen   :  

 De vraag of er sprake is van paulianeus handelen is onderwerp van onderzoek door  

 curatoren. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : € 4.041,98.  

 Ik ben nog in afwachting van de boedelvordering van het UWV. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 9.739,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : *** 

 Ik ben nog in afwachting van de vordering van het UWV. 

8.4 Andere pref. crediteuren   : n.v.t.  

8.5 Aantal concurrente crediteuren   : 14 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren   : € 11.487,24 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : onbekend. 
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10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Onbekend 

10.2  Plan van aanpak    : 

 - incasseren debiteuren. 

  - rechtmatigheidsonderzoek. 

10.3  Indiening volgend verslag   : over drie maanden 

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


