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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Megen Recruitment B.V.

08-03-2021
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Gegevens onderneming
Van Megen Recruitment B.V., statutair gevestigd te Braamt, kantoorhoudende
te (6916 LD) Tolkamer aan het adres Erdw al 15, ingeschreven bij de KvK onder
nummer 09118451.

08-03-2021
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Activiteiten onderneming
SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
Het verrichten van w erving en selectie en executieve search binnen de agri- en
foodsector, verlenen van interim-managementdiensten voor de agri- en
foodsector. In Nederland en daarbuiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 143.839,00

€ -2.580,00

€ 63.110,00

2019

€ 70.773,00

€ -30.334,00

€ 4.214,00

2017

€ 240.176,00

€ -23.554,00

€ 30.795,00

Toelichting financiële gegevens

08-03-2021
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen over boekjaren
2017, 2018 en 2019.

08-03-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
6

08-03-2021
1

Toelichting
Blijkens een uittreksel uit het handelsregister zou gefailleerde zes
personeelsleden in dienst hebben.

Boedelsaldo
€ 0,00

08-03-2021
1

€ 4.621,00

03-06-2021
2

Verslagperiode
van
7-2-2021

08-03-2021
1

t/m
4-3-2021
van
5-3-2021

03-06-2021
2

t/m
3-6-2021
van
4-6-2021

16-09-2021
3

t/m
16-9-2021
van
17-9-2021
t/m
3-11-2021

Bestede uren

03-11-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 54 min

2

11 uur 6 min

3

2 uur 42 min

4

5 uur 0 min

totaal

25 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is F.M.M. van Megen
Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van F.M.M. van Megen Holding
B.V. is de heer F.M.M. Van Megen.

08-03-2021
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De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde bestaan uit het verrichten van w erving
en selectie en executieve search binnen de agri- en foodsector en het verlenen
van interim-managementdiensten voor de agri- en foodsector. Gefailleerde is
opgericht op 30 mei 2007 en is in Nederland en daarbuiten actief.
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde w aren reeds voor datum faillissement
gestaakt.
Op 8 februari 2021 zijn de faillissementen uitgesproken van F.M.M. van Megen
Holding B.V. en Van Megen Recruitment B.V. onder benoeming van mr. H.A.
W iggers tot curator in beide faillissementen.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

08-03-2021
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1.3 Verzekeringen
Indien noodzakelijk zullen de lopende verzekeringen door de curator w orden
opgezegd.

08-03-2021
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1.4 Huur
De heer Van Megen geeft te kennen dat gefailleerde geen bedrijfsruimte huurt.

1.5 Oorzaak faillissement

08-03-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De heer Van Megen geeft aan dat het faillissement is veroorzaakt door een
samenloop van omstandigheden. In verband met persoonlijke omstandigheden
die sinds 2017 spelen kon de heer Van Megen minder dan normaal w erken
voor gefailleerde. In maart 2020 zou gefailleerde nog een aantal grotere
opdrachten hebben aangenomen. Deze w erden echter geannuleerd in verband
met de COVID-19 pandemie, aldus de heer Van Megen. Gefailleerde kreeg in
2020 minder opdrachten dan in de jaren daarvoor, w aarschijnlijk door de
pandemie.

08-03-2021
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Daarnaast zijn de marktomstandigheden veranderd. Grotere bedrijven hebben
vaak eigen recruiters in dienst. Verder gaat recruitment vooral via social media,
complexe IT selectie instrumenten en assessments, aldus de heer Van Megen.
De heer Van Megen heeft een tijd geleden zijn w oning verkocht met een
restschuld van ongeveer € 70.000. Deze w oning had deels een zakelijke
bestemming. De heer Van Megen verw acht dat de Belastingdienst binnenkort
nog een aanslag zal opleggen aan gefailleerde van circa € 50.000 in verband
met de verkoop van zijn privéw oning. Gefailleerde heeft geen geld om die
vordering te betalen.
Gefailleerde kon niet verder gaan met het voldoen van haar schulden. Daarom
heeft gefailleerde besloten eigen aangifte te doen tot faillietverklaring.
De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Verslag 2
In een gesprek met de heer Van Megen onlangs met de curator heeft hij het
voorgaand bevestigd, met de aanvulling dat hij vooral in de food-processing
industrie zijn klanten had en daar voor een langere periode geen nieuw e
functies te vervullen w aren w aarvoor zijn hulp w erd ingeroepen.

03-06-2021
2

Verslag 3
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen over de boekjaren
2017, 2018 en 2019 niet tijdig zijn gedeponeerd. Om die reden is kennelijk
onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven. Op grond van de
w et w ordt vermoed dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van
het faillissement.

16-09-2021
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De curator is behoudens het voorgaande niet gebleken dat het faillissement
een andere oorzaak zou hebben dan de door de heer Van Megen
voorgehouden oorzaak. Zie ook punt 7.5 van dit verslag.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

08-03-2021
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Toelichting
De heer Van Megen geeft aan dat gefailleerde per datum faillissement geen
personeel in dienst had.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De heer Van Megen geeft aan dat gefailleerde geen personeel in dienst had in
het jaar voorafgaand aan het faillissement. Een aantal jaren geleden had
gefailleerde nog zeven personeelsleden in dienst. Dat verklaart ook w aarom in
een uittreksel uit het handelsregister is aangegeven dat gefailleerde zes
personeelsleden in dienst had. Gefailleerde had over de jaren heen steeds
minder personeel in dienst.

08-03-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

08-03-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

08-03-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

08-03-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Personenauto

€ 4.621,00

totaal

€ 4.621,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een auto aangetroffen. Gefailleerde leasete deze auto
gedurende 5 jaar middels financial lease. In 2019 heeft gefailleerde de
slottermijn betaald en is gefailleerde juridisch eigenaar gew orden van deze
auto. De curator spant zich in om de auto te gelde te maken.

08-03-2021
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Verslag 2
De curator heeft de auto met toestemming van de rechter-commissaris voor
een bedrag van € 4.621,00 verkocht.

03-06-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen ingevolge artikel
57 lid 3 Fw door de curator w orden behartigd.

08-03-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator spant zich in om de auto te gelde te maken.

08-03-2021
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Verslag 2
De curator heeft zijn w erkzaamheden op dit punt afgerond.

03-06-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden of onderhanden w erk aangetroffen.

08-03-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

08-03-2021
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

08-03-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

08-03-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De heer Van Megen geeft aan dat gefailleerde geen debiteuren heeft.

08-03-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

08-03-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij Rabobank. Rabobank heeft (nog) geen vordering
ingediend in het faillissement.
€ 35.585,54

08-03-2021
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16-09-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3
Rabobank heeft een vordering in het faillissement ingediend van totaal €
35.585,54 in verband met rekening-courantschulden van de heer Van Megen.

5.2 Leasecontracten
De curator leasete een auto. In 2019 heeft gefailleerde de slottermijn betaald
aan de leasemaatschappij en is gefailleerde juridisch eigenaar gew orden van
de auto. De curator is voor het overige niet bekend met leasecontracten.

08-03-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met zekerheidsgerechtigden.

08-03-2021
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5.4 Separatistenpositie
De curator is niet bekend met separatisten.

08-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet bekend met crediteuren met een eigendomsvoorbehoud.

08-03-2021
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5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met crediteuren met retentierechten.

08-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met crediteuren met reclamerechten.

08-03-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

08-03-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

08-03-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde w aren reeds voor datum faillissement
gestaakt. Er is geen sprake gew eest van voortzetten of doorstarten van de
onderneming.

08-03-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde w aren reeds voor datum faillissement
gestaakt. Er is geen sprake gew eest van voortzetten of doorstarten van de
onderneming.

08-03-2021
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-03-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator en gefailleerde zijn overeengekomen dat de boekhouding
vooralsnog door de heer Van Megen zal w orden bew aard. De boekhouding van
gefailleerde w erd digitaal gevoerd door een accountantskantoor. De curator
heeft toegang tot de digitale boekhouding. Indien de curator in het kader van
zijn onderzoek bescheiden w il inzien zullen deze w orden opgevraagd. De
curator verricht de gebruikelijke onderzoeken naar de boekhouding van
gefailleerde.

08-03-2021
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Verslag 2
De curator heeft onderzoek verricht naar de boekhouding en heeft naar
aanleiding daarvan verschillende vragen aan de heer Van Megen gesteld. De

03-06-2021
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heer Van Megen heeft deze vragen beantw oord. Aan de boekhoudplicht lijkt te
zijn voldaan.
Verslag 3
De heer Van Megen stelt dat de boekhouding is bijgew erkt tot en met boekjaar
2020. Een deel tot februari 2021 (datum faillissement) van de boekhouding lijkt
niet te zijn ingeboekt.

16-09-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens de gegevens uit het handelsregister zijn dat de jaarrekeningen over
de boekjaren 2017, 2018 en 2019 niet tijdig gedeponeerd. Telkens enkele
maanden te laat.

08-03-2021
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Verslag 2
De heer Van Megen geeft aan dat hij niet begrijpt w aarom de jaarrekeningen
niet tijdig zijn gepubliceerd. De heer Van Megen geeft aan de accountant van
gefailleerde de jaarrekeningen tijdig had moeten publiceren en gaat bij zijn
accountant daarover navraag doen.

03-06-2021
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Verslag 3
De curator heeft op dit punt niet meer mogen vernemen van de heer Van
Megen. Zie punt 7.5 van dit verslag.

16-09-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor de genoemde jaarrekeningen is door een accountant een
samenstellingsverklaring afgegeven.

08-03-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de jaarrekeningen van gefailleerde zijn de geplaatste aandelen
volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-03-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

08-03-2021
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Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen over de boekjaren
2017, 2018 en 2019 niet tijdig zijn gedeponeerd. Om die reden is kennelijk
onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven. Het is thans (op
grond van de w et) aan het bestuur om het w ettelijk vermoeden, dat
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement, te
ontzenuw en. Het bestuur w ordt thans door de curator in de gelegenheid
gesteld aannemelijk te maken w elke (andere) oorzaken aan het faillissement
ten grondslag hebben gelegen. Daarnaast doet de curator nog nader
onderzoek naar de vraag of er andere zelfstandige grondslagen zijn voor
kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Ja

03-06-2021
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Toelichting
Verslag 2
Zie punt 7.2. De curator verricht nog nader onderzoek naar de vraag of er
andere zelfstandige grondslagen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Ja

16-09-2021
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Toelichting
Verslag 3
In verband met het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen over de
boekjaren 2017, 2018 en 2019 en het niet volledig bijzijn van de boekhouding
staat vast dat de heer Van Megen kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd. De
curator heeft geen zelfstandige grondslagen voor onbehoorlijk bestuur
geconstateerd. De curator onderzoekt w at de mogelijke consequenties zouden
moeten zijn van het onbehoorlijk bestuur.
Ja
Toelichting
Verslag 4
De curator heeft overw ogen de heer Van Megen in rechte te betrekken. De
curator is uit een onderzoek naar verhaalsmogelijkheden niet gebleken dat
de heer Van Megen verhaal zou bieden. Alles overziend - ook de
slagingskansen van een gerechtelijke procedure - acht de curator het niet in
het belang van de gezamenlijke
schuldeisers om een gerechtelijke procedure te starten tegen de heer Van
Megen. De curator heeft zijn w erkzaamheden op dit punt afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

03-11-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-03-2021
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Toelichting
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.
Nee

16-09-2021
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Toelichting
Verslag 3
De curator heeft de gebruikelijke onderzoeken verricht en heeft geen
paulianeuze handelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

08-03-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

08-03-2021
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Verslag 3
De curator onderzoekt w at de mogelijke consequenties zouden moeten zijn
van het onbehoorlijk bestuur.

16-09-2021
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Verslag 4
De curator heeft zijn w erkzaamheden afgerond.

03-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.993,63

08-03-2021
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€ 5.444,60

03-06-2021
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Toelichting
Verslag 2
De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de
verschotten.
€ 6.215,32

16-09-2021
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€ 7.207,87

03-11-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.848,85

08-03-2021
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€ 5.894,85

03-06-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

08-03-2021
1

2

03-06-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 586,85

08-03-2021
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€ 36.172,39

03-06-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog niet bekend.

08-03-2021
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Verslag 4
Het faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

03-11-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten
w orden.

08-03-2021
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Verslag 3
Naar verw achting is de actuele schuldenpositie in kaart gebracht.

16-09-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met procedures.
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9.2 Aard procedures
De curator is niet bekend met procedures.
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9.3 Stand procedures
De curator is niet bekend met procedures.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode kunnen crediteuren hun vordering in het
faillissement indienen. De curator zal zich primair richten op het te gelde maken
van de auto. Daarnaast verricht de curator de gebruikelijke
(rechtmatigheids)onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement, de
administratie en het onbehoorlijk bestuur.

08-03-2021
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Verslag 2
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken naar de
oorzaak van het faillissement, de administratie en het onbehoorlijk bestuur.

03-06-2021
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Verslag 3
De curator onderzoekt w at de mogelijke consequenties zouden moeten zijn
van het onbehoorlijk bestuur.

16-09-2021
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Verslag 4
De curator heeft zijn w erkzaamheden afgerond. Het faillissement is gereed
om te w orden afgew ikkeld. De curator draagt het faillissement voor
afw ikkeling aan de rechtbank voor.

03-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

08-03-2021
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Verslag 4
Het faillissement is gereed om te w orden afgew ikkeld.

03-11-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Hiervoor w ordt verw ezen naar punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

08-03-2021
1

