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Bestede uren totaal
259,70
7. 265,15
Toelichting
In verband met digitale indiening van verslagen loopt de nummering niet meer gelijk.
Verslag nummer 6 d.d. 21 juni 2017 is verslag nummer 1 digitaal.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
10HXULV$VVXUDQWLsQ%9 KLHUQD³Meuris´ is op 30 maart 2001 opgericht en is statutair en
feitelijk gevestigd aan de Stationsweg 106 te (6711 PX) Ede.
HiMaNi Holding B.V. is enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Meuris. Enig
aandeelhouder en bestuurder van HiMaNi Holding B.V. is de heer
O.P. Meuris.

1.2

Winst en verlies
1. Uit het concept jaarrapport 2013 volgt dat Meuris boekjaar 2013 heeft afgesloten met een
negatief resultaat van € 47.508,-. Boekjaar 2012 is volgens dit jaarrapport afgesloten met een
positief resultaat van € 3.644,-.

1.3

Balanstotaal
1. Het balanstotaal per 31 december 2013 komt volgens het concept jaarrapport 2013 uit op €
959.126,-. Het eigen vermogen per 31 december 2013 is € 84.061,- negatief.

1.4

Lopende procedures
1. Meuris is betrokken bij een gerechtelijke procedure welke een rechtsvordering tot
voldoening van een verbintenis uit de boedel betreft. Op grond van artikel 29 Fw is de
procedure geschorst.

1.5

Verzekeringen
1. In het kader van de bedrijfsvoering had Meuris diverse verzekeringen lopen. In de komende
YHUVODJSHULRGH]XOOHQGH]HYHU]HNHULQJHQZRUGHQJHwQYHQWDULVHHUGHQYRRU]RYHUQRGLJ
worden opgezegd.

Pagina 2 van 13

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
1.6

2

Datum:

11-01-2018

Huur
1. Meuris heeft een gedeelte van het bedrijfspand aan de Stationsweg 106 te Ede op grond
van een huurovereenkomst in gebruik. De huurovereenkomst is met machtiging van de
rechter-commissaris door curator opgezegd.
De overeenkomsten over telefoon- en andere communicatieverbindingen, water- en
energievoorzieningen zullen worden afgewikkeld.
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Oorzaak faillissement
1. Meuris is in 2001 opgericht als dochtervennootschap van HiMaNi Holding B.V. en
functioneert als assurantietussenpersoon voor met name schadeverzekeringen. De indirect
bestuurder, de heer O.P. Meuris, was reeds vanaf 1980 als eenmanszaak werkzaam als
assurantietussenpersoon. In 1980 heeft de heer O.P Meuris de activiteiten als
assurantietussenpersoon overgenomen van zijn vader, de heer J.A. Meuris, die al sinds eind
1968DOV]HOIVWDQGLJHZHUN]DDPZDVDOVWXVVHQSHUVRRQLQGHDVVXUDQWLsQ'HHHQPDQV]DDN
van de heer O.P. Meuris is bij de oprichting van de vennootschap ingebracht.
Het faillissement van Meuris is op eigen aangifte uitgesproken. Nadat het faillissement is
uitgesproken, heeft curator met de bestuurder gesproken over de oorzaak van het
faillissement. De bestuurder heeft aangegeven dat de oorzaak van het faillissement gelegen is
LQGHILQDQFLsOHFULVLV+LHUGRRU]RXGHRP]HWLQGHDIJHORSHQGULHjYLHUMDDUJHGDDOG]LMQ]RLV
de provisieomzet gedaald van om en nabij € 190.000,- naar circa € 130.000,-. Over de eerste
vijf maanden van 2015 heeft Meuris € 263,- verlies gedraaid.
De terugloop van de omzet zou onder meer zijn veroorzaakt door de transparantieverplichting
en het provisieverbod van de AFM. Hierdoor is het sinds 1 januari 2013 niet langer toegestaan
om provisie van de verzekeraar te ontvangen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
maar moeten hierover afspraken worden gemaakt met de klant. Sinds twee jaar is Meuris
daarom gestopt met het aanbieden van dergelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook
faillissementen en vergrijzing in de klantenportefeuille zouden debet zijn aan de terugloop van
de omzet, evenals de inkrimping van bedrijven. Daarnaast ondervindt Meuris veel concurrentie
van het internet, waar klanten gemakkelijk verzekeringen zelf kunnen afsluiten, zonder gebruik
te hoeven maken van een tussenpersoon. Meuris heeft aangegeven dat zij geprobeerd heeft
RPHHQIDLOOLVVHPHQWDIWHZHQGHQGRRUWHVQLMGHQLQGHNRVWHQ=RLV]LMYDQWZHHQDDUppQ
werknemer gegaan en had zij reeds een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd; deze
aanvraag liep nog ten tijde van het faillissement. Daarnaast heeft zij geprobeerd om de switch
te maken van de bedrijfsverzekeringen naar de verzekeringen in de particuliere sfeer. De
markt voor verzekeringen voor particulieren bleek echter een lastige markt te zijn; de overstap
slaagde hierdoor niet.
2. In het eerste verslag heeft curator te kennen gegeven welke oorzaken volgens de
bestuurder ten grondslag liggen aan het faillissement. In de afgelopen verslagperiode heeft
curator nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement. Uit dit onderzoek is
curator gebleken dat er een rekening-courantverhouding is ontstaan tussen Meuris en haar
middellijke bestuurder die in geen verhouding staat met de op basis van provisie gerealiseerde
omzet.
De rekening-courantvordering bedroeg € 426.917,89 ten tijde van het uitspreken van het
faillissement. Deze vordering heeft in de jaren voorafgaand aan het faillissement kunnen
ontstaan doordat Meuris als tussenpersoon namens de verzekeringsmaatschappijen premies
incasseerde. Meuris heeft deze premies niet aangewend voor afdracht aan de
YHU]HNHULQJVPDDWVFKDSSLMHQGRFKWHQEHKRHYHYDQSULYpRQWWUHNNLQJHQ5HNHQLQJ
courantverhoudingen tussen Meuris en de verzekeringsmaatschappijen zijn dan ook
substantieel. Meuris was gezien haar provisieomzet niet meer in staat om de
rekeningcourantschulden aan verzekeringsmaatschappijen te voldoen.
Nadat deze verzekeringsmaatschappijen de openstaande vorderingen opeisten en
maatschappij-incasso¶s instelden, kon Meuris niet meer aan haar verplichtingen blijven
voldoen. Naar de mening van curator is de oorzaak van het faillissement dan ook gelegen in
KHWLQSULYpRQWWUHNNHQYDQJHOGHQEHVWHPGYRRUYHU]HNHULQJVPDDWVFKDSSLMHQ
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

11-01-2018

2SGHGDJYDQKHWIDLOOLVVHPHQWKDG0HXULVppQZHUNQHPHULQORRQGLHQVW
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
2RNLQKDG0HXULVppQZHUNQHPHULQORRQGLHQVW

2.3

Datum ontslagaanzegging
1. Het personeel is met machtiging van de rechter-commissaris per brief van
26 juni 2015 ontslag aangezegd.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
1. Meuris heeft geen onroerende zaken in eigendom.
1. Meuris heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
1. Niet van toepassing.
1. Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
1. Niet van toepassing.
1. Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
1. Niet van toepassing.
1. Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
1. De middellijk bestuurder heeft verklaard dat Meuris nagenoeg geen bedrijfsmiddelen in
eigendom heeft. Slechts de aanwezige computer behoort toe aan Meuris. De kantoorinventaris
die aanwezig is in de door Meuris gehuurde kantoorruimte, is volgens de verklaring van de
PLGGHOOLMNEHVWXXUGHUHLJHQGRPYDQGHPLGGHOOLMNEHVWXXUGHULQSULYpGDQZHOGHYHUKXXUGHU
Curator zal hier in de komende verslagperiode nader onderzoek naar doen.
2. De middellijk bestuurder heeft verklaard dat de aanwezige kantoorinventaris eigendom is
YDQGHPLGGHOOLMNEHVWXXUGHULQSULYpGDQZHOGHYHUKXXUGHU1DRQGHU]RHNLVDDQFXUDWRUQLHW
gebleken dat deze verklaring onjuist is.

1. De middellijk bestuurder heeft verklaard dat Meuris nagenoeg geen bedrijfsmiddelen in
eigendom heeft. Slechts de aanwezige computer behoort toe aan Meuris. De kantoorinventaris
die aanwezig is in de door Meuris gehuurde kantoorruimte, is volgens de verklaring van de
PLGGHOOLMNEHVWXXUGHUHLJHQGRPYDQGHPLGGHOOLMNEHVWXXUGHULQSULYpGDQZHOGHYHUKXXUGHU
Curator zal hier in de komende verslagperiode nader onderzoek naar doen.
2. De middellijk bestuurder heeft verklaard dat de aanwezige kantoorinventaris eigendom is
YDQGHPLGGHOOLMNEHVWXXUGHULQSULYpGDQZHOGHYHUKXXUGHU1DRQGHU]RHNLVDDQFXUDWRUQLHW
gebleken dat deze verklaring onjuist is.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
1. Niet van toepassing.
1. Niet van toepassing.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
1. Niet van toepassing.
1. Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
1. De belangen van de fiscus zullen worden behartigd.
1. De belangen van de fiscus zullen worden behartigd.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
1. Meuris heeft geen voorraden dan wel onderhanden werken in eigendom.
1. Meuris heeft geen voorraden dan wel onderhanden werken in eigendom.
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Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
1. Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
1. Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
2. Uit hoofde van de rekening-courantverhouding heeft de boedel een vordering op de
middellijk bestuurder voor een bedrag van € 426.917,89. In de afgelopen verslagperiode heeft
curator hierover met de middellijk bestuurder alsmede zijn advocaat gesproken.
Inmiddels heeft de ING Bank te kennen gegeven dat deze vordering verpand is. Nu deze
verpand is zal curator geen inspanning meer verrichten met betrekking tot de inning daarvan.
Curator heeft de ING Bank laten weten dat zij zelf tot inning kan overgaan.
4. De ING Bank heeft aangegeven zelf over te zullen gaan tot incasso van de rekeningcourantverhouding.
5. In de afgelopen verslagperiode heeft curator overleg gevoerd met Vesting Finance die
namens de ING Bank de incasso van de rekening-courantvordering ter hand zou nemen. Aan
curator is gebleken dat er nagenoeg geen incasso maatregelen zijn getroffen. In de afgelopen
verslagperiode heeft curator een termijn gesteld aan de pandhouder ten einde zich te verhalen
op de opbrengst van de vordering. De pandhouder heeft geen verzoek gedaan tot verlening
van de termijn. De termijn is inmiddels verstrekken zonder dat de pandhouder tot incasso is
overgegaan.
Curator inmiddels overleg gehad met Meuris alsmede met zijn advocaat met betrekking tot de
incasso van de rekening-courantvordering. Inmiddels is aan curator gebleken dat Meuris, bij
gebrek aan liquide middelen, niet in staat is om tot betaling van het openstaande saldo over te
gaan. Op dit moment wordt onderzocht of een regeling in der minne kan worden getroffen. Het
is de verwachting van curator dat op korte termijn zal blijken of een regeling tot de
mogelijkheid behoord. Indien dat niet het geval is, zal curator in overleg treden met de rechtercommissaris om in overleg te bepalen welke stappen er genomen zullen worden.
6. In de afgelopen verslagperiode heeft curator onder voorbehoud machtiging rechtercommissaris een minnelijke regeling getroffen met de middellijk bestuurder.
Curator is nog in afwachting van de machtiging van de rechter- commissaris.

7. In de afgelopen verslagperiode heeft curator machtiging mogen ontvangen van de
rechter-commissaris voor het aangaan van een minnelijke regeling. Nadien heeft
curator bij Meuris aangedrongen op nakoming van deze regeling.
0HXULVKHHIWHQLJHWLMGQRGLJJHKDGRPGHEHQRGLJGHILQDQFLsOHPLGGHOHQELMHONDDUWH
krijgen. Recent heeft curator van de advocaat van Meuris het bericht ontvangen dat de
middelen voorhanden zijn. Partijen zijn nu doende om een vaststellingsovereenkomst
op te stellen. Zodra deze is getekend, zal het bedrag op 15 februari 2018 worden
voldaan om de boedelrekening.
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Andere activa: Verkoopopbrengst
7. In de afgelopen verslagperiode heeft curator machtiging mogen ontvangen van de
rechter-commissaris voor het aangaan van een minnelijke regeling. Nadien heeft
curator bij Meuris aangedrongen op nakoming van deze regeling.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
1. Op faillissementsdatum was er sprake van een debiteurenportefeuille ten bedrage van €
1.733,39.

4.2

Opbrengst
1. Inmiddels hebben zeven debiteuren de vordering voldaan op de rekening die Meuris
aanhoudt bij de ING Bank. Aan curator is gebleken dat vijf debiteuren geen verplichting
hebben jegens de boedel. Het betreft met name premie ten behoeve van verzekeringen die
rechtstreeks zijn voldaan aan de maatschappij.
Verwezen wordt naar onderdeel 5.1.

4.3

Boedelbijdrage
1. Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
1. Meuris houdt een zakelijke rekening aan bij de ING Bank N.V. Volgens de opgave van de
bank bedroeg het debetsaldo per faillissementsdatum € 24.839,83.
4. Op de rekening die wordt aangehouden bij de ING Bank N.V. zijn na datum faillissement
niet-verpande premies en provisie ontvangen. Het betreft € 4.216,35 aan premiebetalingen en
€ 192,13 aan provisies. Curator heeft deze bedragen opgevraagd bij de ING Bank N.V., maar
heeft deze bedragen nog niet mogen ontvangen.
5. In de afgelopen verslagperiode heeft curator de opgevraagde bedragen mogen ontvangen
van ING Bank N.V.
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1. Meuris houdt een zakelijke rekening aan bij de ING Bank N.V. Volgens de opgave van de
bank bedroeg het debetsaldo per faillissementsdatum € 24.839,83.
4. Op de rekening die wordt aangehouden bij de ING Bank N.V. zijn na datum faillissement
niet-verpande premies en provisie ontvangen. Het betreft € 4.216,35 aan premiebetalingen en
€ 192,13 aan provisies. Curator heeft deze bedragen opgevraagd bij de ING Bank N.V., maar
heeft deze bedragen nog niet mogen ontvangen.
5. In de afgelopen verslagperiode heeft curator de opgevraagde bedragen mogen ontvangen
van ING Bank N.V.

7. De ING Bank N.V. kan zich niet verenigen met het standpunt van curator. Zij hebben
derhalve curator verzocht om het faillissement niet af te wikkelen dan wel een schikking
te treffen ten einde deze kwestie af te doen.
5.2

Leasecontracten
1. Voor zover aan curator bekend zijn er geen leasecontracten aangegaan door Meuris.
1. Voor zover aan curator bekend zijn er geen leasecontracten aangegaan door Meuris.

5.3

Beschrijving zekerheden
2. De ING Bank N.V. heeft van Meuris pandrechten verkregen op bedrijfsactiva, omvattende
de bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill.
4. De ING Bank N.V. claimt dat zij een pandrecht heeft op de klantenportefeuille. Curator zal
hier nader onderzoek naar doen.
5. Curator heeft zich op het standpunt gesteld dat verpanding van een assurantieportefeuille
rechtens niet mogelijk is, omdat een dergelijke portefeuille niet meer is dan een verzameling
van overeenkomsten.

5.4

Separatistenpositie
2. De ING Bank N.V. is op grond van bovenstaande zekerheden separatist.

5.5

Boedelbijdragen
2. In het vorige verslag is aangegeven dat indien zou blijken dat Meuris inventaris in eigendom
KHHIWGHRSEUHQJVWYDQGH]HLQYHQWDULVGRRUFXUDWRU]RXZRUGHQRSJHsLVWRSJURQGYDQDUW
lid 3 Fw. Nu is gebleken dat Meuris geen inventaris in eigendom heeft, beschouwt curator dit
als afgewikkeld.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn nog geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
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Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

5.8

Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
1. Curator heeft feitelijk de onderneming niet voortgezet. Wel is het beheer van de portefeuille
na datum faillissement gecontinueerd door de middellijk bestuurder.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
2. In de afgelopen verslagperiode heeft curator de portefeuille van Meuris verkocht aan APM
Trust B.V. Ter zake van de afwikkeling van de verkoop en levering van deze portefeuille
verricht curator nog de werkzaamheden die nodig zijn.
Curator is daartoe nog immer in overleg met APM Trust B.V. dan wel de aan haar gelieerde
vennootschap SAA B.V.
4. In de afgelopen verslagperiode heeft curator het overleg met APM Trust B.V. dan wel SAA
B.V. voortgezet. Curator verwacht in de komende verslagperiode tot overeenstemming te
kunnen komen.
5. Curator heeft in de afgelopen verslagperiode overeenstemming kunnen bereiken met APM
Trust B.V. dan wel SAA B.V. Daarmee is de verkoop en levering van de portefeuille afgerond.

6.5

Doorstart: Verantwoording
1. Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
1. Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
1. Niet van toepassing.
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6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

Datum:

11-01-2018

1. Curator heeft verscheidene administratieve bescheiden van de middellijk bestuurder
ontvangen, waaronder (concept) jaarrekeningen, kolommenbalansen en grootboekkaarten.
Curator doet onderzoek naar de boekhoudplicht en komt hier in het volgende verslag op terug.
2. Curator heeft inmiddels onderzoek gedaan ten aanzien van de boekhouding. Uit dit
onderzoek is naar voren gekomen dat de administratie inzichtelijk is. Of de administratie
voldoet aan de daaraan te stellen eisen en zal nader worden onderzocht.
4. Gezien de hoogte van de rekening-courantvordering op de middellijk bestuurder (zie 3.12)
en de verwachte verhaalsmogelijkheid, heeft curator het onderzoek naar de boekhoudplicht
vooralsnog opgeschort.
5. Curator verwijst naar onderdeel 3.12 van dit verslag.

7.2

Depot jaarrekeningen
1. De jaarrekening over boekjaar 2014 is niet gedeponeerd. De jaarrekeningen 2013 en 2012
zijn wel gedeponeerd, zij het te laat (respectievelijk 1,5 maand en 13,5 maand). De
jaarrekening 2011 is tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
1. Over het concept jaarrapport 2013 is geen accountantscontrole toegepast; dit was ook niet
verplicht.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
1. Gezien het feit dat oprichting meer dan vijf jaren geleden is geschied, zal hier geen nader
onderzoek naar gedaan worden.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
2. Curator doet nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.
4. Gezien de hoogte van de rekening-courantvordering op de middellijk bestuurder (zie 3.12)
en de verwachte verhaalsmogelijkheid, heeft curator het onderzoek naar het onbehoorlijk
bestuur vooralsnog opgeschort.
5. Curator verwijst naar onderdeel 3.12 van dit verslag.

7.6

Paulianeus handelen
Van paulianeus handelen is aan curator niet gebleken.

7.7

Werkzaamheden
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

11-01-2018

De algemene faillissementskosten resulteren in (preferente) boedelvorderingen. De
boedelvordering van het UWV bedraagt € 2.688,65.
De verhuurder heeft een concurrente boedelvordering van € 2.506,56 ingediend.

De algemene faillissementskosten resulteren in (preferente) boedelvorderingen. De
boedelvordering van het UWV bedraagt € 2.688,65.
De verhuurder heeft een concurrente boedelvordering van € 2.506,56 ingediend.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft een preferente faillissementsvordering ad € 7.236,00 ingediend.
De fiscus heeft een preferente faillissementsvordering ad € 7.236,00 ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft een preferente faillissementsvordering ingediend van € 1.349,26.
Het UWV heeft een preferente faillissementsvordering ingediend van € 1.349,26.

8.4

Andere pref. crediteuren
Van andere preferente crediteuren is tot dusver niet gebleken.
Van andere preferente crediteuren is tot dusver niet gebleken.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Op verslagdatum hebben inmiddels vijftien concurrente crediteuren een vordering bij curator
ingediend.
Op verslagdatum hebben inmiddels vijftien concurrente crediteuren een vordering bij curator
ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Aan concurrente vorderingen is voor een totaal van € 224.660,76 ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Curator heeft de verwachting dat het faillissement zal worden afgewikkeld op grond van artikel
192 Fw.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

11-01-2018

Curator verwacht het faillissement binnen drie maanden te kunnen afwikkelen.
Nu Meuris de benodigde middelen heeft in verband met de minnelijke regeling verwacht
curator het faillissement binnen drie maanden te kunnen afwikkelen.
10.2

Plan van aanpak
Curator zal in de komende verslagperiode de minnelijke regeling met de bestuurder afronden.
Curator zal in de komende verslagperiode de minnelijke regeling met de bestuurder
afronden.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgend verslag wordt 21 december 2017 ingediend.
11 juli 2018

10.4

Werkzaamheden
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