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

7
30-06-2021
F.03/12/116
NL:TZ:0000013160:F001
10-04-2012

R-C
Curator

mr. P. Hoekstra
mr H.E.C. Savelkoul

Algemene gegevens
Naam onderneming
Meacon W erkvoorziening BV (hierna: de “Vennootschap”)

14-01-2019
2

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Het (doen) tew erkstellen van personen met een W SW -indicatie, zoals door
middel van het aannemen van w erk en het verrichten van diensten. Het
vervullen van w erkgeverschap en het begeleiden en tew erkstellen van
mensen, op basis van een detachering naar reguliere arbeidsplaatsen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

14-01-2019
2

Boedelsaldo
€ 1.275.109,88

14-01-2019
2

Toelichting
De faillissementen van Maecon NV, Maecon Groep BV, Maecon Advies BV,
Maecon Support BV, Maecon W erk BV, Maecon W erkvoorziening BV en EAM
W erk BV w orden geconsolideerd afgew ikkeld. Het saldo van de
geconsolideerde boedelrekening bedraagt € 1.275.109,88.
€ 1.274.484,11

12-07-2019
3

€ 1.233.446,10

09-01-2020
4

Toelichting
Het saldo van de geconsolideerde boedelrekening bedraagt € 1.233.446,10.
€ 1.221.434,39

25-06-2020
5

€ 1.221.434,89

29-12-2020
6

Toelichting
Het saldo van de geconsolideerde boedelrekening bedraagt € 1.221.434,89.
€ 1.212.991,79
Toelichting
Het saldo van de geconsolideerde boedelrekening bedraagt € 1.212.991,79.

Verslagperiode

30-06-2021
7

Verslagperiode
van
18-10-2017

14-01-2019
2

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

12-07-2019
3

t/m
4-7-2019
van
5-7-2019

09-01-2020
4

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

25-06-2020
5

t/m
19-6-2020
van
19-6-2020

29-12-2020
6

t/m
29-12-2020
van
30-12-2020

30-06-2021
7

t/m
29-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

98 uur 0 min

3

23 uur 0 min

4

34 uur 6 min

5

24 uur 28 min

6

8 uur 36 min

7

36 uur 6 min

totaal

224 uur 16 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren (7e verslag): 3001 uur

14-01-2019
2

Totaal bestede uren (8e verslag): 3023 uur

12-07-2019
3

De uren die in de afgelopen faillissementsperiode zijn besteed in het
geconsolideerde faillissement van de groep zien op: 1) de afw ikkeling van de
procedures die zijn gevoerd tegen de bestuurders, 2) verslaglegging en 3)
onderzoek naar de mogelijkheid tot afw ikkeling van de faillissementen.
Totaal bestede uren (9e verslag): 3057:22

09-01-2020
4

De uren die in de afgelopen faillissementsperiode zijn besteed in het
geconsolideerde faillissement van de groep zien op: 1) de afw ikkeling van de
procedures die zijn gevoerd tegen de bestuurders, 2) verslaglegging en 3)
onderzoek naar de mogelijkheid tot afw ikkeling van de faillissementen.
De uren die in de afgelopen faillissementsperiode zijn besteed in het
geconsolideerde faillissement van de groep zien op: 1) de afw ikkeling van de
procedures die zijn gevoerd tegen de bestuurders, 2) verslaglegging en 3)
onderzoek naar de mogelijkheid tot afw ikkeling van de faillissementen.

25-06-2020
5

De uren die in de afgelopen faillissementsperiode zijn besteed in het
geconsolideerde faillissement van de groep zien op: 1) afw ikkeling van het
faillissement financieel en diverse acties ten behoeve van de crediteuren.

29-12-2020
6

De bestede uren het de afgelopen faillissementsperiode zien voornamelijk op
1) de afw ikkeling van de procedures die zijn gevoerd tegen de bestuurders,
2) verslaglegging en 3) onderzoek naar de mogelijkheden tot afw ikkeling.

30-06-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

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
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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

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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen betreffen het salaris van de curator, de vordering van
het UW V en de fiscus, griffierechten en publicatiekosten, deurw aarderskosten,
opslagkosten, automatiseringskosten, notaris kosten, kosten energie,
inleenvergoedingen, verzekeringen, telefonie, huur, proceskosten en rente en
bankkosten. Voor een specificatie van de boedelvorderingen w ordt verw ezen
naar de bijlagen.

Toelichting
De boedelvorderingen betreffen het salaris van de curator, de vordering van
het UW V en de fiscus, griffierechten en publicatiekosten, deurw aarderskosten,
opslagkosten, automatiseringskosten, notaris kosten, kosten energie,
inleenvergoedingen, verzekeringen, telefonie, huur, proceskosten en rente en
bankkosten. Voor een specificatie van de boedelvorderingen w ordt verw ezen
naar de bijlagen.

14-01-2019
2

12-07-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 236.174,00

14-01-2019
2

Toelichting
Voor een specificatie w ordt verw ezen naar de bijlagen.

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 346.482,21

12-07-2019
3

25-06-2020
5

Toelichting
Voor een specificatie w ordt verw ezen naar de bijlagen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Ongew ijzigd.

12-07-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-07-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

Toelichting
Ongew ijzigd.

14-01-2019
2
12-07-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 509.812,15

14-01-2019
2

Toelichting
Voor een specificatie w ordt verw ezen naar de bijlagen.

Toelichting
Ongew ijzigd.

12-07-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Niet bekend.

12-07-2019
3

Niet bekend.

29-12-2020
6

Niet bekend.

30-06-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, correspondentie met crediteuren.

14-01-2019
2

Inventarisatie, correspondentie met crediteuren.

12-07-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Hazen Management BV en Hagens Management BV.

14-01-2019
2

9.2 Aard procedures
Zie eerdere verslaglegging.

14-01-2019
2

Zie eerdere verslaglegging.

12-07-2019
3

9.3 Stand procedures
Bij arrest d.d. 15 mei 2018 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch de
vorderingen van de curator toegew ezen. Gedaagden zijn veroordeeld aan de
boedel te betalen een hoofdsom van in totaal € 210.196,82 zulks te
vermeerderen met (proces)kosten en rente.

14-01-2019
2

Ongew ijzigd.

12-07-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Incasso van de vordering.

14-01-2019
2

Incasso van de vordering.

12-07-2019
3

Incasso van de vordering.

25-06-2020
5

Gesprekken over een regeling met de gedaagden.

30-06-2021
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In onderhavig faillissement dient de curator de in nummer 9.3 genoemde
vordering nog te innen. Voor het overige zijn de w erkzaamheden in onderhavig
faillissement grotendeels afgerond. Nadat de vordering geïnd is, zullen de
voorbereidingen w orden getroffen om dit faillissement af te w ikkelen. Dit kan
dan samen met de faillissementen van de andere vennootschappen die
geconsolideerd met dit faillissement w orden afgew ikkeld.

14-01-2019
2

In onderhavig faillissement dient de curator de in nummer 9.3 genoemde
vordering nog te innen. Voor het overige zijn de w erkzaamheden in onderhavig
faillissement grotendeels afgerond. Nadat de vordering geïnd is, zullen de
voorbereidingen w orden getroffen om dit faillissement af te w ikkelen. Dit kan
dan samen met de faillissementen van de andere vennootschappen die
geconsolideerd met dit faillissement w orden afgew ikkeld.

12-07-2019
3

In onderhavig faillissement dient de curator de in nummer 9.3 genoemde
vordering nog te innen. Voor het overige zijn de w erkzaamheden in onderhavig
faillissement grotendeels afgerond. Nadat de vordering geïnd is, zullen de
voorbereidingen w orden getroffen om dit faillissement af te w ikkelen. Dit kan
dan samen met de faillissementen van de andere vennootschappen die
geconsolideerd met dit faillissement w orden afgew ikkeld.

09-01-2020
4

In onderhavig faillissement dient de curator de in nummer 9.3 genoemde
vordering nog te innen. Voor het overige zijn de w erkzaamheden in onderhavig
faillissement grotendeels afgerond. Nadat de vordering geïnd is, zullen de
voorbereidingen w orden getroffen om dit faillissement af te w ikkelen. Dit kan
dan samen met de faillissementen van de andere vennootschappen die
geconsolideerd met dit faillissement w orden afgew ikkeld.

25-06-2020
5

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn grotendeels afgerond. In bepaalde
faillissementen van andere vennootschappen die geconsolideerd met dit
faillissement w orden afgew ikkeld, dienen nog w erkzaamheden te w orden
verricht. Voor meer informatie w ordt verw ezen naar de betreffende
faillissementsverslagen. Na afronding van die w erkzaamheden w orden de
voorbereidingen getroffen om de faillissementen af te w ikkelen.

29-12-2020
6

De gesprekken over een regeling met de gedaagden lopen nog. Afhankelijk
van de uitkomst daarvan kan een concreet plan van aanpak w orden
geformuleerd.

30-06-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

14-01-2019
2

Niet bekend.

12-07-2019
3

Niet bekend.

09-01-2020
4

Niet bekend.

25-06-2020
5

Onbekend.

29-12-2020
6

Niet bekend.

30-06-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
29-12-2021

30-06-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

14-01-2019
2

Verslaglegging.

12-07-2019
3

Verslaglegging.

09-01-2020
4

Verslaglegging.

25-06-2020
5

Verslaglegging.

29-12-2020
6

Verslaglegging.

30-06-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

