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

9
23-09-2021
F.02/14/218
NL:TZ:0000009391:F001
25-03-2014

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr F.T. Hiemstra

Algemene gegevens
Naam onderneming
Meijers Staalbouw B.V.

22-02-2019
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meijers Staalbouw
B.V. (F.02/14/218).

22-02-2019
4

Activiteiten onderneming
Meijers Staalbouw B.V. hield zich bezig met de vervaardiging van metalen
constructiew erken en delen daarvan, de algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw , alsmede de reparatie en onderhoud van machines en
w erktuigen voor de landbouw en bosbouw .

22-02-2019
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 8.748.591,00

€ -938.239,00

€ 2.361.296,00

2011

€ 8.563.003,00

€ -1.086.445,00

€ 2.365.993,00

Toelichting financiële gegevens
22-02-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
25

22-02-2019
4

Boedelsaldo
€ 99.934,54

22-02-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft naar aanleiding van de boedelaangifte
omzetbelasting een teruggave omzetbelasting plaatsgevonden van € 18.172.
€ 99.934,54

22-08-2019
5

Toelichting
Het boedelsaldo blijft onveranderd. De uitkering uit het faillissement van
Hessing Holding BV heeft nog niet plaatsgevonden. Zie financieel verslag
bijlage 1.
€ 8.132,95
Toelichting
In verband met de lange duur van de renvooiprocedure in het faillissement van
Hessing Holding BV en de daardoor vertraagde afw ikkeling van het
faillissement van Meijers Staalbouw BV, heeft de curator besloten om van de
boedelvordering van het UW V alvast een bedrag van € 90.000 te voldoen.
Daarnaast heeft ind e afgelopen verslagperiode een betaling van € 455,20
(incl. BTW ) plaatsgevonden aan de voormalig advocaat van Meijers Staalbouw
BV inzake bew aring dossier en eerdere advisering over de vordering op
Hessing Holding BV. Aanvankelijk had de betreffende advocaat een volgens de
curator te hoog bedrag in rekening gebracht, maar inmiddels heeft de curator
daarvoor een creditfactuur ontvangen, zodat nu betaling kon plaatsvinden.
Verder is het salaris van de curator betaald.

Verslagperiode

07-10-2020
7

Verslagperiode
van
9-11-2017

08-05-2018
3

t/m
8-5-2018
van
9-5-2018

22-02-2019
4

t/m
21-2-2019
van
22-2-2019

22-08-2019
5

t/m
21-8-2019
van
22-8-2019

08-04-2020
6

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020

07-10-2020
7

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

25-03-2021
8

t/m
24-3-2021
van
25-3-2021
t/m
22-9-2021

Bestede uren

23-09-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

4 uur 6 min

4

3 uur 18 min

5

1 uur 12 min

6

0 uur 36 min

7

0 uur 54 min

8

0 uur 36 min

9

0 uur 12 min

totaal

10 uur 54 min

Toelichting bestede uren
De uren zijn met name besteed met betrekking tot de beoogde afw ikkeling.
Deze afw ikkeling w as verw acht in 2018. Omdat een aangekondigde uitkering
in het faillissement van de enige resterende debiteur, Hessing Holding BV, op
zich laat w achten heeft nog geen afw ikkeling plaatsgevonden.

22-02-2019
4

De uren zijn besteed aan overleg inzake een fiscale claim ten laste van de
moedermaatschappij van de failliete vennootschap, het opstellen van het
vorige openbaar verslag en financieel verslag en een check van de stand van
zaken in het faillissement van Hessing Holding.

22-08-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Meijers Groep B.V. bestuurder en aandeelhouder. Enig aandeelhouder van
Meijers Groep B.V. is Hoondert Beheer B.V. te ’s-Heerenhoek. Bestuurders van
Hoondert Beheer B.V. zijn de gebroeders J.S.G. Hoondert te Heinkenszand en
M.H.J. Hoondert te
’s-Heerenhoek.
Hoondert heeft Meijers Groep en haar dochters pas medio 2013 verw orven. Op
16 april 2013 heeft Hoondert Beheer B.V. de aandelen gekocht van
Beheersmaatschappij H.L. Meijers B.V. te Serooskerke. De aandelen van de
failliete vennootschappen gingen over voor € 1,-- per vennootschap.

22-02-2019
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1.2 Lopende procedures
zie vorige verslag

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

22-02-2019
4

1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Uit de door de curator met de voormalig boekhouder, de accountant en de
(indirect) bestuurders gevoerde gesprekken is het volgende naar voren
gekomen.
In de jaren 2011 en 2012 is door de Meijers Groep een aanzienlijk verlies
geleden. De projectadministratie liet te w ensen over, w aardoor vaak niet
inzichtelijk w as of projecten w instgevend of verlieslatend w aren. Ook
overigens w as de bedrijfsvoering niet optimaal. Mede met behulp van de
(nieuw e) accountant en een extern ingehuurde partij is de projectadministratie
in de jaren 2011 en 2012 geprofessionaliseerd en w erd een plan gemaakt om
de groep financieel w eer op de rails te krijgen. Tevens w erd min of meer
noodgedw ongen gekeken naar een eventuele partij om mee samen te w erken
om door te w orden overgenomen. Die partij diende zich aan in de vorm van de
Hoondert groep, die op advies van de gezamenlijke accountant van beide
bedrijven gesprekken aanging over eventuele overname. Er leek een goede
synergie tussen de bedrijven mogelijk en bovendien leek de w eg omhoog voor
de Meijers groep te zijn ingeslagen. De gesprekken hebben binnen korte tijd
geleid tot een besluit van de Hoondert Groep om de Meijers Groep over te
nemen. In april 2013 kw am een overnameovereenkomst tot stand. Daarbij
w erden de onroerende zaken overgenomen voor een bedrag van € 1,5 miljoen
en w erden de aandelen in de diverse Meijers-vennootschappen overgenomen
voor een symbolisch bedrag van € 1,--. De w aarde van de vennootschappen
w as laag, gezien de slechte resultaten in het verleden en het eigen vermogen
dat als gevolg daarvan negatief w as. Van de koopsom van € 1,5 miljoen w erd
feitelijk een bedrag van ruim € 900.000,-- betaald. De rest w erd voldaan in de
vorm van schuldovername.
In de eerste maanden hebben de nieuw e aandeelhouders/bestuurders de
bedrijfsvoering van de Meijers Groep proberen te professionaliseren en is
aanzienlijk geïnvesteerd in nieuw materieel. Naar eigen zeggen probeerden de
bestuurders/aandeelhouders ook de bedrijfscultuur te veranderen. Een en
ander ging gepaard met stijgende kosten, terw ijl de opbrengsten tegenvielen.
Volgens de aandeelhouders/bestuurders bleek dat de inschatting van de stand
van diverse projecten bij overname te positief w as gew eest.
Verhoudingsgew ijs w as er minder w erk gedaan dan reeds w as gefactureerd
en de kosten vielen hoger uit. Toen eind 2013 de omvang van de verliezen
bleek, hebben de bestuurders besloten – om verdere schade te voorkomen –
om het faillissement van de vennootschappen van de Meijers groep aan te
vragen.

22-02-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

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
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Op 10 april 2018 is de slotuitdelingslijst in het faillissement van Hessing
Holding B.V. ter inzage gelegd. Op 20 april 2018 is de slotuitdelingslijst
verbindend gew orden. Op grond van die slotuitdelingslijst zal aan de
concurrente schuldeisers een uitkering w orden gedaan van 6,02% en zal aan
de boedel van Meijers Staalbouw B.V. een bedrag van € 15.720,52 w orden
uitgekeerd.

08-05-2018
3

In het faillissement van Hessing Holding BV is als gevolg van verzet van
crediteuren vertraging opgetreden. In april 2019 vindt een nieuw e
verificatievergadering plaats. Het is nog onduidelijk w elke uitkering kan w orden
verw acht.

22-02-2019
4

De verificatievergadering in het faillissement van Hessing Holding BV heeft in
juni 2019 plaatsgevonden, w aarna een vordering van één crediteur is
doorverw ezen naar een renvooiprocedure. Dit zorgt helaas w eer voor verdere
vertraging in de afw ikkeling van het faillissement.

22-08-2019
5

Helaas nog geen bericht inzake de renvooiprocedure in het faillissement van
Hessing Holding BV. Dit betekent dat ook het faillissement van Meijers
Staalbouw BV nog niet kan w orden afgew ikkeld.

08-04-2020
6

In het faillissement van Hessing Holding B.V. loopt nog steeds een
renvooiprocedure. Uit de openbare verslaglegging in een gerelateerd
faillissement blijkt dat op 17 september 2020 in die renvooiprocedure een
comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. Doorgaans w ordt daarna vonnis
gew ezen, maar onduidelijk is w anneer dit zal zijn.

07-10-2020
7

Voor de goede orde zij vermeld dat ook indien een uitkering zal w orden
ontvangen vanuit het faillissement van Hessing Holding, de verw achting is dat
deze uitkering maximaal € 15.720,52 zal bedragen en dus uitsluitend toekomt
aan het UW V als boedelschuldeiser met een hoog preferente vordering.
In de renvooiprocedure in het faillissement van Hessing Holding is vonnis
gew ezen, maar is door de crediteur hoger beroep ingesteld. Het w achten is
dus nog steeds op afw ikkeling van het faillissement.

25-03-2021
8

Uit het laatste faillissementsverslag van de curator in het faillissement van
Hessing Holding B.V. blijkt dat eind mei 2021 de laatste zitting heeft
plaatsgevonden en dat daarna tot afw ikkeling zou kunnen w orden
overgegaan. De curator heeft inmiddels laten w eten dat hij zal overgaan tot
het opmaken van een slotuitdelingslijst. De verw achting is dat binnen enkele
maanden zal w orden overgegaan tot betaling. Daarna kan het faillissement
van Meijers Staalbouw B.V. w orden afgew ikkeld. Daarbij is de verw achting
nog steeds dat alleen aan de boedelcrediteuren met een hoog preferente
vordering (het UW V) een betaling zal kunnen w orden gedaan.

23-09-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met curator Hessing Holding BV.

22-08-2019
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
zie vorige verslag

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

22-02-2019
4

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
zie vorige verslagen

22-02-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

22-02-2019
4

Toelichting
Zie vorige verslagen. Er geen zaken aan het licht gekomen w aaruit blijkt dat
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatig handelen door het
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

08-05-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 206.229,25

22-02-2019
4

€ 116.229,25

07-10-2020
7

Toelichting
De curator heeft een bedrag van € 90.000 betaald aan het UW V als
gedeeltelijke betaling van een preferente boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 465.016,00

22-02-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 66.764,27

22-02-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 325,08

22-02-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.435.655,55

22-02-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement is gereed om te w orden afgew ikkeld. Ook na ontvangst van
de uitkering uit het faillissement van hessing Holding B.V. zal er onvoldoende
actief zijn gerealiseerd om de boedelkosten volledig te voldoen. In verband
daarmee zal het faillissement w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek
aan baten. Er vindt dus geen uitkering plaats aan prefaillissementscrediteuren.

08-05-2018
3

Als gevolg van de vertraging in de afw ikkeling van het faillissement van
Hessing Holding BV is ook de afw ikkeling van het faillissement van Meijers
Staalbouw BV vertraagd. De verw achting is nog steeds dat het faillissement
zal w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten, w aarbij geen
uitkering aan pre-faillissementscrediteuren zal plaatsvinden.

22-02-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
Als gevolg van de vertraging in de afw ikkeling van het faillissement van
Hessing Holding BV is ook de afw ikkeling van het faillissement van Meijers
Staalbouw BV vertraagd. De verw achting is nog steeds dat het faillissement
zal w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten, w aarbij geen
uitkering aan pre-faillissementscrediteuren zal plaatsvinden.

22-02-2019
4

De verw achting is nog steeds dat het faillissement zal w orden opgeheven bij
gebrek aan baten, w aarbij uitsluitend gedeeltelijke betaling van de
boedelvordering van het UW V zal plaatsvinden.

07-10-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is het laatste verslag. Afw ikkeling zal plaatsvinden binnen circa zes
maanden

08-05-2018
3

Nog niet te zeggen, afhankelijk van de afw ikkeling van het faillissement van
debiteur Hessing Holding BV.

22-02-2019
4

Dit is afhankelijk van de afw ikkeling van het faillissement van Hessing Holding
BV, w aarin een vordering van een crediteur is verw ezen naar een
renvooiprocedure.

22-08-2019
5

Het w achten is nog steeds op de afw ikkeling van het faillissement van Hessing
Holding BV.

07-10-2020
7

Idem.

25-03-2021
8

Idem.

23-09-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2022

23-09-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Afw ikkeling faillissement

08-05-2018
3

faillissementsverslag, overleg curator Hessing Holding

22-08-2019
5

Bijlagen
Bijlagen

