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

7
05-11-2021
F.09/20/102
NL:TZ:0000136703:F001
31-03-2020

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr A.W. van Meegdenburg

Algemene gegevens
Naam onderneming
MeBeR B.V.

04-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MeBeR B.V.,
statutair gevestigd te Nieuw koop, aldaar kantoorhoudende aan de
Dorpsstraat 183.

04-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap exploiteerde een metselbedrijf als onderneming. Er w erd
personeel van derden ingehuurd (voornamelijk zzp-ers) voor het uitvoeren van
de aangenomen projecten.

04-05-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De meeste financiele gegevens zijn nog niet bekend. De onderneming van de
vennootschap heeft namelijk nog geen jaar bestaan. De curator tracht aan de
hand van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens de omzet, w inst en
verlies zoveel mogelijk in kaart te brengen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

04-05-2020
1

Toelichting
N.v.t.

Boedelsaldo
€ 16.739,50

04-05-2020
1

€ 16.739,50

03-08-2020
2

€ 16.739,50

09-11-2020
3

€ 16.739,50

09-02-2021
4

€ 16.723,60

06-08-2021
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo verminderd met bankkosten
in verband met het aanhouden van deze rekening.
€ 16.707,70
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo verminderd met
bankkosten in verband met het aanhouden van deze rekening.

Verslagperiode

05-11-2021
7

Verslagperiode
van
31-3-2020

04-05-2020
1

t/m
4-5-2020
van
5-5-2020

03-08-2020
2

t/m
3-8-2020
van
4-8-2020

09-11-2020
3

t/m
3-11-2020
van
4-11-2020

09-02-2021
4

t/m
8-2-2021
van
9-2-2021

07-05-2021
5

t/m
6-5-2021
van
7-5-2021

06-08-2021
6

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021
t/m
4-11-2021

Bestede uren

05-11-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 56 min

2

7 uur 10 min

3

1 uur 50 min

4

42 uur 42 min

5

9 uur 24 min

6

8 uur 12 min

7

11 uur 39 min

totaal

100 uur 53 min

Toelichting bestede uren
mr. A.W . van Meegdenburg: 16: 48 uur;
mr. M. van Riet: 1:30 uur;
A. de Groot-Slagter: 1:38 uur;

04-05-2020
1

Verslag 2:
mr. A.W . van Meegdenburg: 6:30 uur;
A. de Groot-Slagter: 0:40 uur;

03-08-2020
2

Bestede uren totaal t/m 3 augustus 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 23:54 uur;
mr. M. van Riet: 1:30 uur;
A. de Groot-Slagter: 2:28 uur;
Verslag 3:
mr. A.W . van Meegenburg: 1:24 uur;
A. de Groot-Slagter: 0:26 uur;

09-11-2020
3

Bestede uren totaal t/m 3 november 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 25:18 uur;
mr. M. van Riet: 1:30 uur;
A. de Groot-Slagter: 2:54 uur.
Totaal bestede uren t/m 8 februari 2021: 72:24 uur.

09-02-2021
4

Totaal bestede uren t/m 6 mei 2021: 81:48 uur.

07-05-2021
5

Totaal bestede uren t/m 5 augustus 2021: 90 uur.

06-08-2021
6

Totaal bestede uren t/m 4 november 2021: 101:39 uur.

05-11-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
MeBeR B.V. is bij akte van 5 april 2019 opgericht door haar drie
aandeelhouders, Van Eck Holding B.V., KW Beheer B.V. en P. Bader Beheer
B.V., w elke vennootschappen tevens als bestuurders van MeBeR B.V. staan
ingeschreven.

04-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is (vooralsnog) niet gebleken.

04-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

04-05-2020
1

Daarvan is niet gebleken.

09-02-2021
4

1.4 Huur
De vennootschap w as gevestigd op het w oonadres van de heer Van Eck
(indirect) bestuurder. Er w erd geen huur betaald.

1.5 Oorzaak faillissement

04-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat
er bij de w erkzaamheden met betrekking tot het enige project van de
vennootschap, problemen zijn opgetreden. De kw aliteit van het metselw erk
dat door de door de vennootschap ingehuurde krachten is uitgevoerd zou niet
aan de verw achtingen voldoen, w aardoor er veel herstelw erkzaamheden
moesten w orden uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat deze (enige)
opdrachtgever de overeenkomst met de vennootschap heeft beëindigd. De
curator zal een en ander nader onderzoeken.

04-05-2020
1

Inmiddels heeft de curator onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement. Dit onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase.
Naar verw achting zal in het volgende verslag hierover namens de boedel een
eerste standpunt kunnen w orden ingenomen.

09-11-2020
3

De curator heeft tijdens zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken
geconstateerd dat het door de vennootschap met haar enige opdrachtgever
overeengekomen bouw tempo niet kon w orden bijgehouden. Daarnaast is ook
gebleken dat er veel herstelw erk moest w orden verricht, w aardoor de
haalbaarheid van het project steeds meer onder druk is komen te staan. Ook
liep het factureren van de termijnen bij de opdrachtgever daarom op enig
moment uit de pas met de stand van de w erkzaamheden. Desondanks heeft
het bestuur de onderneming nog enige tijd voortgezet, terw ijl de schulden
almaar bleven oplopen. De curator heeft het bestuur verzocht om te reageren
op de eerste bevindingen naar aanleiding van voornoemde onderzoeken.

09-02-2021
4

Inmiddels heeft de curator van het bestuur een reactie mogen ontvangen met
betrekking tot voornoemde bevindingen. De curator zal deze reactie de
komende verslagperiode nader beoordelen en zo nodig bepaalde zaken (laten)
verifiëren.

07-05-2021
5

De curator heeft inmiddels kunnen vaststellen dat het achterblijven van de
kw aliteit van het metselw erk, terw ijl de opdrachtgever het metseltempo had
verhoogd, ertoe heeft geleid dat het project financieel onder w ater is komen te
staan. Totdat de opdrachtgever de gefailleerde vennootschap in gebreke
stelde, is nog geprobeerd om de achterstand in te lopen. Dit is dus helaas niet
gelukt.

06-08-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in loondienst, maar huurde personeel in,
voornamelijk zzp-ers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

04-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap maakte gebruik van een aantal kruiw agens en w at
stenenklemmen. De curator heeft inmiddels een activalijst ontvangen. De
verw achting is echter dat deze materialen w einig tot geen w aarde zullen
hebben.

04-05-2020
1

De aangetroffen activa blijken geen w aarde te hebben.

03-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek w aarde bedrijfsmiddelen.

04-05-2020
1

Afgerond.

03-08-2020
2

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
Beschrijving

Omvang

Debiteur Gemaalhuis Bouw combinatie v.o.f.

€ 47.555,67

totaal

€ 47.555,67

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is één debiteur, te w eten de enige opdrachtgever van de vennootschap. De
betreffende factuur w ordt echter betw ist, zulks vermoedelijk in verband met
het geschil dat partijen hebben.

04-05-2020
1

De enige debiteur van de vennootschap - Het Gemaalhuis v.o.f., zijnde een
bouw combinatie van IBB Kondor en Bébouw Midreth - heeft vlak voor het
faillissement de overeenkomst met de vennootschap ontbonden en stelt ruim €
300.000 schade te hebben geleden als gevolg van w anprestatie van de zijde
van de vennootschap. De curator heeft een en ander in onderzoek.

03-08-2020
2

Het lijkt erop dat Het Gemaalhuis v.o.f. de overeenkomst met de gefailleerde
vennootschap met recht heeft ontbonden, w aardoor zij de door haar geleden
schade - die met name voortvloeide uit herstelw erkzaamheden - kon
verrekenen met de vordering van de gefailleerde vennootschap.

09-02-2021
4

Inmiddels heeft de curator vastgesteld dat de gefailleerde vennootschap in
gebreke w as met het (tijdig) nakomen van haar verplichtingen jegens de
opdrachtgever. Derhalve w as de opdrachtgever gerechtigd om haar
aanvullende kosten (in de vorm van schade) te verrekenen met de factuur van
de gefailleerde vennootschap.

06-08-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek verschuldigdheid factuur door Gemaalhuis Bouw combinatie v.o.f.

04-05-2020
1

Dit onderzoek hangt deels samen met het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement. De curator verw acht daarom ook hierover in het volgende
faillissementsverslag namens de boedel een standpunt te kunnen innemen.

09-11-2020
3

Afgerond.

06-08-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Ten tijde van de faillietverklaring w as er sprake van een banksaldo ad €
16.739,50. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening overgemaakt.

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

04-05-2020
1

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
In onderzoek.

04-05-2020
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-02-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De verplichting tot het deponeren van de jaarrekening bestond nog niet op het
moment van faillietverklaring.

04-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Daarvan is geen sprake. Deze verklaring is ook niet vereist nu de gefailleerde
vennootschap valt binnen de door de w et gestelde grenzen van artikel 2:396
lid 1 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

04-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

04-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur, hangt samen met het
onderzoek van de curator naar de gang van zaken met betrekking tot het
enige project van de vennootschap. In dat kader w ordt verw ezen naar
onderdeel 1.5 van dit verslag (oorzaak faillissement). Naar aanleiding van de
reactie van het bestuur op de vragen van de curator omtrent de oorza(a)k(en)
van het faillissement, kan de curator hierover een definitief standpunt
innemen. Een reactie van het bestuur w ordt komende verslagperiode
verw acht.

Toelichting
Ondertussen heeft de curator een reactie van het bestuur mogen ontvangen
naar aanleiding van zijn eerste bevindingen. De curator zal deze reactie nader
beoordelen en zo nodig bepaalde zaken (laten) verifiëren.

Toelichting
Naar aanleiding van de reacties van het bestuur heeft de curator kunnen
vaststellen dat geen sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. De
curator heeft het bestuur echter w el (aanvullende) vragen gesteld ten aanzien
van een tw eetal betalingen aan bestuurders die vlak voor het faillissement
hebben plaatsgevonden. Momenteel is de curator nog in afw achting van een
reactie daarop.
Nee

04-05-2020
1

09-02-2021
4

07-05-2021
5

06-08-2021
6

05-11-2021
7

Toelichting
Het bestuur heeft de afgelopen verslagperiode inhoudelijk gereageerd op de
vragen van de curator met betrekking tot de in het voorgaande verslag
genoemde betalingen. Deze vragen zijn naar tevredenheid van de curator
beantw oord. Hiermee zijn de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond, met als
conclusie dat van bestuurdersaansprakelijkheid geen sprake is.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-05-2020
1

06-08-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is reeds aangevangen met het verrichten van de gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoeken en verw acht in het eerstvolgende
faillissementsverslag daarvan zijn eerste bevindingen te kunnen delen.

04-05-2020
1

De curator is momenteel nog bezig met het verrichten van de
rechtmatigheidsonderzoeken.

03-08-2020
2

Evenals voor het oorzakenonderzoek geldt, verw acht de curator in het
volgende faillissementsverslag meer te kunnen melden omtrent de uitkomsten
van zijn onderzoeken.

09-11-2020
3

Nadere beoordeling reactie bestuur ten aanzien van eerste bevindingen.

07-05-2021
5

De curator heeft het bestuur (aanvullende) vragen gesteld ten aanzien van
een tw eetal betalingen aan bestuurders die vlak voor het faillissement hebben
plaatsgevonden. Momenteel w acht de curator nog op een reactie daarop.

06-08-2021
6

Afgerond.

05-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: PM;

04-05-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft tot op heden geen vordering ingediend.
€ 5.733,00

04-05-2020
1

03-08-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft de navolgende vordering ingediend:
- omzetbelasting: 5.733,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Hiervan is geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren

04-05-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Hiervan is geen sprake.

04-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

04-05-2020
1

Toelichting
De crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen.
Tot op heden hebben 8 crediteuren een vordering ingediend.
9

09-11-2020
3

Toelichting
Inmiddels hebben 9 crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 205.415,30

04-05-2020
1

Toelichting
Crediteuren hebben tot en met 4 mei 2020 vorderingen ingediend tot een
bedrag ad € 205.415,30.

Toelichting
De situatie is ongew ijzigd.
€ 583.508,59

03-08-2020
2

09-11-2020
3

Toelichting
Crediteuren hebben tot en met 3 november 2020 vorderingen ingediend tot
een bedrag ad € 583.508,59.

Toelichting
De situatie is ongew ijzigd.

09-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

04-05-2020
1

Het faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

05-11-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven crediteuren;
- controleren en bevestigen vorderingen;

04-05-2020
1

Afgerond.

09-02-2021
4

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
Plan van aanpak:
- inventarisatie crediteuren;
- onderzoek kw estie Gemaalhuis Bouw combinatie v.o.f.; en
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

03-08-2020
2

- beoordelen reactie van het bestuur met betrekking tot de oorzaak van het
faillissement;
- eventuele reactie van de curator op de antw oorden van het bestuur.

09-02-2021
4

Plan van aanpak:
- de curator zal de reactie van het bestuur nader beoordelen.

07-05-2021
5

Alle w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De curator zal de
rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor opheffing voor te
dragen.

05-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
- inventarisatie crediteuren;
- onderzoek kw estie Gemaalhuis Bouw combinatie v.o.f.;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken

04-05-2020
1

Nog niet bekend.

09-02-2021
4

Het volgende verslag zal het eindverslag zijn. Het eindverslag zal uiterlijk 31
december 2021 w orden gepubliceerd.

05-11-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
31-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

05-11-2021
7

