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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap MEAS HOLDING B.V.

11-04-2018
4

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële holding: het deelnemen in vennootschappen en ondernemingen,
beheren en beleggen.
Gefailleerde is bestuurder van de besloten vennootschappen Parkstad
Thuiszorg BV en Parkstad Thuiszorg Diensten BV, die op 5 januari 2016 in staat
van faillissement w erden verklaard.

11-04-2018
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 72.000,00

€ 76.391,00

€ 503.688,00

2014

€ 72.000,00

€ -224.648,00

€ 20.190,00

Toelichting financiële gegevens
De inkomsten bestonden uit managementvergoedingen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

11-04-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

11-04-2018
4

Toelichting
Alleen bestuurder.

Boedelsaldo
€ 6.591,32

11-04-2018
4

€ 6.283,39

04-12-2018
5

€ 6.283,70

07-06-2019
6

Toelichting
In de verslagperiode w erd € 0,31 aan rente op de boedelrekening ontvangen.
€ 6.284,82

05-12-2019
7

Toelichting
In de verslagperiode w erd € 0,32 aan rente op de boedelrekening ontvangen.
€ 6.284,43

05-06-2020
8

Toelichting
In de verslagperiode w erd € 0,41 aan rente op de boedelrekening
bijgeschreven.
€ 6.284,64

02-12-2020
9

Toelichting
In de verslagperiode w erd € 0,21 aan rente op de boedelrekening
bijgeschreven.
€ 6.284,95
Toelichting
In de verslagperiode w erd € 0,31 aan rente op de boedelrekening
bijgeschreven.

Verslagperiode

02-06-2021
10

Verslagperiode
van
19-10-2017

11-04-2018
4

t/m
11-4-2018
van
12-4-2018

04-12-2018
5

t/m
4-12-2018
van
5-12-2019

07-06-2019
6

t/m
7-6-2019
van
8-6-2019

05-12-2019
7

t/m
5-12-2019
van
6-12-2019

05-06-2020
8

t/m
5-6-2020
van
6-6-2020

02-12-2020
9

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020
t/m
2-6-2021

Bestede uren

02-06-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

23 uur 20 min

5

8 uur 0 min

6

2 uur 0 min

7

1 uur 35 min

8

0 uur 45 min

9

2 uur 0 min

10

3 uur 30 min

totaal

41 uur 10 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde w erd opgericht bij akte d.d. 31 mei 2006, verleden voor notaris mr.
A.P.C.G. W olfs te Heerlen.
Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer V. Meas, geboren 10 januari
1965

11-04-2018
4

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

11-04-2018
4

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Niet van toepassing.

11-04-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
Als gevolg van het faillissement van Parkstad Thuiszorg BV (faill.nr. C/03/16/2)
en Parkstad Thuiszorg Diensten BV (faill.nr. C/03/16/3) ontving gefailleerde
geen managementvergoedingen meer en w as zij genoodzaakt om aangifte te
doen van haar eigen
faillissement.

11-04-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

11-04-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

11-04-2018
4

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
Banksaldi bij de Rabobank uit hoofde van rekeningnr. NL57 RABO 0151 2770
28 ad € 5.800,03 en bij de SNS Bank uit hoofde van rekeningnrs. NL05 SNSB
0909 2051 24 en NL97 SNSB 0936 6482 60, in totaal € 644,87, w erden naar de
boedelrekening overgemaakt.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

11-04-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

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

11-04-2018
4

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

05-12-2019
7

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-12-2019
7

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Over 2014 is alleen een conceptjaarrekening aangeleverd, over 2015 is geen
boekhoudkundige verw erking voorhanden.

11-04-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening

2011
2012
2013
2014

gedeponeerd 28-11-2012
gedeponeerd 31-10-2013
gedeponeerd 11 maart 2015
niet gedeponeerd

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

11-04-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

11-04-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Lijkt aan te zijn voldaan.

11-04-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

11-04-2018
4

7.6 Paulianeus handelen
Ja

11-04-2018
4

Toelichting
Op 31 december 2013 had gefailleerde in totaal € 322.953,-- te vorderen van
haar bestuurder/enig aandeelhouder. Op 19 augustus 2014 w erd door de AVA
een dividendbesluit genomen om € 275.000,-- bruto als dividend uit te keren
aan de aandeelhouder, w elk besluit door de bestuurder w erd goedgekeurd.
De netto-dividenduitkering ad € 233.750,-- w erd verrekend met de vordering
van gefailleerde op de bestuurder/aandeelhouder.
Het goedkeuringsbesluit is op grond van art. 42 Fw . buitengerechtelijk
vernietigd en de bestuurder is gesommeerd om € 322.953,-- vermeerderd met
rente vanaf 31 december 2013 aan de boedel te betalen.
De goederen van de bestuurder w erden bij beschikking d.d. 20 juli 2017,
zaaknr. 5985712 BM VERZ 17-2631 door de Rechtbank Limburg onder bew ind
gesteld, w aarbij de heer R.P.M. Vissers, maat van Bew ind van Formaat te
Maastricht, tot bew indvoerder w erd benoemd. De bew indvoerder heeft laten
w eten dat ook een schuldhulpverleningstraject is gestart, omdat sprake is van
een problematische schuldsituatie. De vordering van de boedel is bij de
bew indvoerder ingediend. Afgaande op informatie verstrekt door de
belastingdienst biedt de bestuurder w einig of geen verhaal.
De bew indvoerder heeft inmiddels een voorstel gedaan voor een minnelijke
schuldenregeling, gebaseerd op de aflossingscapaciteit van de bestuurder
gedurende drie jaar. Dit voorstel zal aan de Rechter-commissaris w orden
voorgelegd.
Ja

04-12-2018
5

Toelichting
Het in het vorige verslag vermelde voorstel voor een minnelijke
schuldenregeling is na overleg met de Rechter-commissaris niet geaccepteerd.
Dezerzijds w erd het faillissement van de bestuurder aangevraagd, die
vervolgens een verzoek indiende om tot de w ettelijke schuldsaneringsregeling
W SNP te w orden toegelaten. Dit verzoek w erd op 9 november 2018 door de
Rechtbank behandeld en bij vonnis d.d. 20 november 2018 heeft de Rechtbank
de schuldsaneringsregeling op de bestuurder van toepassing verklaard. Tot
W SNP-bew indvoerder w erd benoemd mw . D. Jongen te Heerlen. De vordering
van de boedel, inclusief rente groot € 449.112,10, is door de bew indvoerder op
de lijst van voorlopig erkende crediteuren opgenomen.

Toelichting
Kennis w erd genomen van het eerste verslag van de W SNP-bew indvoerder in
de schuldsaneringsregeling van de bestuurder. Blijkens dit verslag w erden bij
de bew indvoerder preferente vorderingen ad € 18.325,-- en concurrente
vorderingen ad € 449.149,36 ingediend, w aaronder de vordering van de
boedel ad € 449.112,10. Voor zover uit het verslag blijkt komt de bestuurder
zijn verplichtingen op grond van de W SNP na.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

07-06-2019
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Uit het tw eede verslag van de bew indvoerder in de schuldsaneringsregeling
van de bestuurder blijkt dat deze de verplichtingen op grond van de
schuldsaneringsregeling nakomt en een gedeelte van mijn inkomen afdraagt
ten behoeve van zijn crediteuren.
De preferente schulden in deze schuldsaneringsregeling bedragen inmiddels €
18.429,00, de concurrente crediteuren nog steeds € 449.149,36, w aaronder
de vordering van gefailleerde ad € 449.112,10.

05-12-2019
7

Uit het derde verslag van de bew indvoerder in de schuldsaneringsregeling
blijkt dat de bestuurder van gefailleerde zijn verplichtingen naar behoren
nakomt. De schulden in deze schuldsaneringsregeling zijn ongew ijzigd. Er zal
t.z.t. w aarschijnlijk een uitkering aan de crediteuren - w aaronder gefailleerde kunnen plaatsvinden.

05-06-2020
8

In de schuldsaneringsregeling van de bestuurder vond op 29 september 2020
een pro forma verificatievergadering plaats. Volgens het vierde verslag van de
bew indvoerder komt hij zijn verplichtingen in het kader van de W SNP nog
steeds na.

02-12-2020
9

Volgens het meest recente verslag van de bew indvoerder komt de
bestuurder zijn verplichtingen in het kader van de W SNP nog steeds correct
na. Te verw achten is dat de schuldsaneringsregeling na het verstrijken van
de reguliere termijn van 3 jaar in of omstreeks november 2021 zal eindigen.

02-06-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek boekhouding, rechtsgeldigheid dividendbesluit, bespreking en
correspondentie met bestuurder en zijn bew indvoerder.

11-04-2018
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Door de Rechtbank vast te stellen salaris en verschotten van de curator.

11-04-2018
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog geen vorderingen ingediend.

11-04-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

05-12-2019
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Voor zover bekend geen.

05-12-2019
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De besloten vennootschap Parkstad Thuiszorg B.V., die eveneens in staat van
faillissement verkeert, heeft een vordering van € 12.666,69.
Andere concurrente vorderingen w erden nog niet ingediend.
1

11-04-2018
4

02-06-2021
10

Toelichting
De vordering van Parkstad Thuiszorg BV uit hoofde van een rekeningcourantverhouding is nader onderzocht aan de hand van de boekhouding in
beide faillissementen en deze blijkt inclusief rente tot de faillissementsdatum
€ 14.356,57 te bedragen. Verder w erden er nog steeds geen concurrente
vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.669,69

11-04-2018
4

€ 14.356,57

02-06-2021
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te voorzien.

11-04-2018
4

Van het verloop van de W SNP van de bestuurder en het bedrag dat daaruit
voor de boedel beschikbaar zal komen zal afhangen of er een uitkering aan
crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

04-12-2018
5

De W SNP w erd op 20 november 2018 op de bestuurder van toepassing
verklaard. Derhalve zal w aarschijnlijk niet eerder dan eind 2021 duidelijk
w orden of en w elke uitkering gefailleerde uit deze schuldsaneringsregeling zal
ontvangen en w elke uitkering aan de crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

05-06-2020
8

Inmiddels heeft in de schuldsaneringsregeling de verificatievergadering
plaatsgevonden. De verw achting is nog steeds dat deze schuldsanering
omstreeks 20 november 2021 zal eindigen. Daarna zal duidelijk w orden w elke
uitkering gefailleerde uit deze schuldsaneringsregeling krijgt, w at het actief in
dit faillissement daardoor w ordt en hoe de afw ikkeling van het faillissement zal
dienen plaats te vinden.

02-12-2020
9

In de schuldsanering van de bestuurder is de stand van zaken aldus dat te
verw achten is dat gefailleerde een zodanige uitkering uit deze
schuldsanering zal ontvangen dat in het onderhavige faillissement een
uitkering aan de concurrente crediteur(en) zal kunnen plaatsvinden, nu er
vooralsnog geen preferente crediteuren zijn. De Rechter-commissaris zal
w orden verzocht om een verificatievergadering te bepalen.

02-06-2021
10

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
De Rechter-commissaris zal w orden verzocht om een datum voor een
verificatievergadering te bepalen.

02-06-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te voorzien.

11-04-2018
4

De ontw ikkelingen in en de afloop van de W SNP van de bestuurder zullen
moeten w orden afgew acht.

04-12-2018
5

Verw ezen w ordt naar w at onder 8.7 is vermeld.

05-06-2020
8

Eind 2021.

02-12-2020
9

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2021

02-06-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

05-12-2019
7

