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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Meerstadt Zorgcentrum (‘Meerstadt’)

21-01-2021
1

Gegevens onderneming
Meerstadt w as voorheen gevestigd aan de Oranjeboomstraat 177 te
Rotterdam en hanteert thans als kantooradres Van Nellew eg 1, (3044 BC)
Rotterdam. Het is de curator niet gebleken dat Meerstadt daadw erkelijk op
laatstgenoemd adres activiteiten heeft verricht.

21-01-2021
1

Meerstadt heeft tot medio 2020 op de locatie aan de Oranjeboomstraat 177 te
Rotterdam haar activiteiten verricht. Daarna is het adres Van Nellew eg 1,
(3044 BC) Rotterdam aangenomen, maar daar zijn geen concrete activiteiten
ontplooit.

21-04-2021
2

Activiteiten onderneming
Meerstadt hield zich bezig met thuiszorg en w elzijnsw erk. Meer specifiek richtte
zij zich op het verbeteren van maatschappelijke situaties van burgers en het
ondersteunen en initiëren van w elzijnsprojecten.

21-01-2021
1

Ten tijde van het faillissement w aren de activiteiten van Meerstadt grotendeels
gestaakt en w erd nog 1 (oud-)cliënt verzorgd.
De activiteiten van Meerstadt zijn hoofdzakelijk medio 2020 gestaakt.

Financiële gegevens

21-04-2021
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt (nog) niet over financiële administratie van Meerstadt

21-01-2021
1

De curator is ook in de afgelopen periode nog niet over de financiële
administratie komen te beschikken die inzicht zou kunnen geven in
voornoemde gegevens. De curator verw acht evenw el in de komende periode
nadere informatie.

21-04-2021
2

De curator is gebleken dat er een digitale boekhouding is gevoerd. De
financiële gegevens heeft de bestuurder daaruit evenw el nog niet kunnen
aanleveren.

21-07-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
11
Toelichting
Volgens KvK: 11. In w erkelijkheid: 1.

Boedelsaldo

Verslagperiode

21-01-2021
1

Verslagperiode
van
22-12-2020

21-01-2021
1

t/m
22-1-2021
van
1-1-2021

21-04-2021
2

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021

21-07-2021
3

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021

20-10-2021
4

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

20-01-2022
5

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022

20-04-2022
6

t/m
31-3-2022
van
1-4-2022
t/m
30-6-2022

Bestede uren

20-07-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 18 min

2

4 uur 48 min

3

9 uur 0 min

4

1 uur 30 min

5

3 uur 36 min

6

0 uur 48 min

7

2 uur 54 min

totaal

33 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan inventarisatie en overleg
met het bestuur in dat kader.

21-01-2021
1

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan een verhoor van de
bestuurder van Meerstadt en de opvolging daarvan, onder andere in het kader
van de incasso van een vordering op een debiteur.

21-04-2021
2

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan de opvolging van de
inning van vóór faillissement door Meerstadt uitgebrachte declaraties.

20-10-2021
4

In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden tussen de voormalig
curator en zijn opvolger in het kader van overdracht van het faillissement.

20-01-2022
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met name onderzoek gedaan
naar de activiteiten in de periode zomer 2020 tot aan datum faillissement.

20-04-2022
6

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan verslaglegging en
correspondentie met fiscus en UW V. Daarnaast heeft de curator aanvullend
onderzoek verricht naar delen van de administratie.

20-07-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van Meerstadt is de heer E.R. Meerstadt. Meerstadt had voorts
tw ee commissarissen: de heer L.C. W indzak en de heer C.E. Uden.
Gevolmachtigde van Meerstadt w as mevrouw C.B.E. Barron. De curator heeft
begrepen dat met name mevrouw Barron de uitvoering van de feitelijke
activiteiten van Meerstadt voor haar rekening heeft genomen.

1.2 Lopende procedures

21-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er is de curator niet van lopende procedures gebleken.

21-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
Naar zeggen van het bestuur zijn relevante verzekeringen reeds voor datum
faillissement geëindigd.

21-01-2021
1

1.4 Huur
Naar zeggen van het bestuur is de huur van de locatie reeds voor datum
faillissement geëindigd.

21-01-2021
1

Er is de curator niet van lopende huurovereenkomsten gebleken.

21-04-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds. Desgevraagd heeft
de bestuurder geen verklaring verschaft over de achterliggende reden van het
niet voldoen aan de verplichtingen door Meerstadt. De curator is aangevangen
met zijn onderzoek daarnaar.

21-01-2021
1

De bestuurder heeft alsnog een verklaring gegeven aangaande de
achtergronden van het faillissement van de stichting. Het faillissement is
volgens de bestuurder met name veroorzaakt door het uitblijven van
betalingen van de belangrijkste debiteur, die als hoofdaannemer voor
Meerstadt zorg aannam, die Meerstadt als onderaannemer uitvoerde.
Meerstadt had op die betalingen gerekend voor haar bedrijfsvoering en kw am
door het uitblijven daarvan in de problemen en in een neerw aartse spiraal,
met als gevolg dat Meerstadt haar activiteiten moest staken en uiteindelijk met
als gevolg haar faillissement.

21-04-2021
2

De curator heeft de opgegeven oorzaken in onderzoek.
De curator heeft aanvullende vragen voorgelegd aan de bestuurder over de
oorzaak van het faillissement. De curator verw acht op dit punt in de komende
periode een standpunt in te nemen.

21-07-2021
3

De curator heeft geen afdoende reactie ontvangen van de bestuurder. De
curator heeft voorts het voorlopige standpunt ingenomen dat niet is voldaan
aan de boekhoudplicht, w aardoor onbehoorlijk bestuur zou vaststaan, w elk
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak vormt voor het faillissement van
Meerstadt.

20-10-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

21-01-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

21-01-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-1-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De enige w erknemer in dienst van Meerstadt w as haar bestuurder. Nadat de
curator bekend is gew orden met dat dienstverband, heeft de curator het
dienstverband beëindigd.

21-01-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet aangetroffen.

21-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Vooralsnog geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

21-01-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet aangetroffen.

21-01-2021
1

De bedrijfsmiddelen zouden voor faillissement zijn afgevoerd door de
verhuurder in het kader van de ontruiming van de door Meerstadt gehuurde
locatie. De curator doet onderzoek.

21-04-2021
2

De goederen w aren opgeslagen in een opslagunit op naam van de bestuurder.
De goederen zijn vervolgens uit de opslagunit afgevoerd nadat de bestuurder
de huur voor de opslagunit niet heeft voldaan.

20-10-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Vooralsnog geen.

21-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Meerstadt zou nog één client verzorgen ten tijde van haar faillissement. De
curator doet onderzoek naar eventueel in dat kader nog bestaand
onderhanden w erk.

21-01-2021
1

De curator is gebleken van één factuur ter zake zorgverlening in de periode
dat Meerstadt failliet w as. De curator heeft deze factuur uitgebracht aan de
betreffende cliënt.

21-04-2021
2

De betreffende cliënt heeft de facturen ter vergoeding ingediend. De curator is
in afw achting van de opvolging daarvan bij de SVB.

21-07-2021
3

De curator heeft contact gehad met de SVB en de vertegenw oordiger van de
betreffende cliënt. De betreffende declaraties zijn opnieuw ingediend. De
curator verw acht in de komende periode nadere opvolging vanuit de SVB en
het Zorgkantoor.

20-10-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie onderhanden w erk.

21-01-2021
1

Opvolgen incasso, zie onder 4.2.

21-04-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.

21-01-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

21-01-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft vooralsnog geen debiteuren aangetroffen.

21-01-2021
1

De curator is gebleken van facturen ter zake de zorg (W LZ) aan één cliënt,
w elke facturen nog niet zouden zijn voldaan. De curator heeft deze facturen
uitgebracht. Betaling zou, na goedkeuring, moeten volgen door de SVB uit het
PGB van de betreffende cliënt. De curator volgt dit op.

21-04-2021
2

De curator is er voorts bekend mee gew orden dat Meerstadt een vordering
zou hebben op haar hoofdaannemer, ontstaan in 2019 ter zake de door
Meerstadt als onderaannemer geleverde zorg. De curator doet onderzoek naar
deze vordering.
De bestuurder is er de afgelopen periode niet in geslaagd de voor de
betreffende vordering relevante informatie bij de curator aan te leveren. De
curator verw acht die informatie in de komende periode alsnog te ontvangen.

21-07-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nader onderzoek.

21-01-2021
1

Opvolgen van de incasso van facturen ter zake de zorg voor één cliënt;
onderzoek naar de vordering op de hoofdaannemer.

21-04-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
21-01-2021
Toelichting vordering van bank(en)

Meerstadt hield rekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. De rekeningen
vertoonden een beperkt debetsaldo. ABN AMRO Bank N.V. heeft vooralsnog
afgezien van het indienen van vorderingen.

1

5.2 Leasecontracten
De curator is ermee bekend dat in het verleden sprake w as van shortlease van
een voertuig. De leaseovereenkomst zou voor het faillissement zijn stopgezet.

21-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is bekend met een lening van Sw ishfund aan Meerstadt, in w elk
kader Sw ishfund zekerheden heeft gevestigd op de activa van Meerstadt.

21-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Sw ishfund heeft ter zake een beroep gedaan op haar separatistenpositie. De
curator voert overleg met de vertegenw oordiger van Sw ishfund, onder andere
ter zake de debiteurenincasso.

21-04-2021
2

Thans w ordt beoordeeld of op dit punt nog actie dient te w orden
ondernomen. In een volgend verslag komt de curator hierop terug.

20-07-2022
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

21-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

21-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

21-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator inventariseert de positie van Sw ishfund.

21-01-2021
1

De curator voert overleg met de vertegenw oordiger van Sw ishfund, onder
andere ter zake de debiteurenincasso.

21-04-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de faillietverklaring van Meerstadt zou zij nog één cliënt
verzorgen. Deze verzorging w erd uitgevoerd door een daartoe door Meerstadt
ingeschakelde ZZP-er. In overleg met een vertegenw oordiger van de
betreffende cliënt en haar verzorger is de zorg door een derde voortgezet.

21-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator onderzoekt of sprake is van onderhanden w erk.

21-01-2021
1

De curator heeft het onderhanden w erk gefactureerd.

21-04-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator onderzoekt of sprake is van onderhanden w erk

21-01-2021
1

Incasso onderhanden w erk. Zie onder 4.2.

21-04-2021
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

21-01-2021
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

21-01-2021
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

21-01-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft in het geheel nog geen administratie ontvangen. Er lijkt
derhalve niet te zijn voldaan aan de boekhoudplicht.

21-01-2021
1

De curator heeft enige administratie ontvangen, maar nog niet voldoende om
te kunnen spreken van een boekhouding. Naar zeggen van de bestuurder is
de fysieke boekhouding afgevoerd door de verhuurder ten tijde van de
ontruiming van de door haar gehuurde locatie. De curator doet daar onderzoek
naar.

21-04-2021
2

De curator heeft voorts verzocht aan de betreffende leveranciers om de
digitale administratie aan te reiken. De curator verw acht in de komende
periode een aanvang te kunnen maken met zijn onderzoek naar de digitale
administratie.
De curator heeft inzage verkregen in de operationele boekhouding en daarin
onderzoek kunnen doen. De curator heeft nog geen toegang gekregen tot de
financiële administratie. De curator verw acht dat dit in de komende periode
door de bestuurder kan w orden opgevolgd, maar duidelijk is dat de
administratie al vanaf november 2020 niet meer beschikbaar w as voor de
failliete stichting.

21-07-2021
3

De curator heeft geen toegang gekregen tot de financiële administratie. De
curator komt tot de voorlopige conclusie dat niet is voldaan aan de
boekhoudplicht.

20-10-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Meerstadt heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd. Op grond van artikel
2:364 lid 3 jo. 2:396 lid 1 BW lijkt er, gezien de omvang en resultaten van
Meerstadt, geen sprake van een deponeringsplicht.

21-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.

21-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-07-2021
3

De curator heeft vragen aan de bestuurder voorgelegd aangaande het
gevoerde beleid. De curator verw acht in de komende periode een standpunt in
te kunnen nemen.

Toelichting

20-10-2021
4

Nu de curator voorlopig heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de
boekhoudplicht, komt vast te staan dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De
curator volgt dat in de komende periode op.

Toelichting

20-01-2022
5

In de komende periode zal de curator in overleg treden met de bestuurder
teneinde te bezien of partijen een minnelijke oplossing kunnen bereiken ter
zake het onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

20-04-2022
6

In de komende verslagperiode zal helder w orden of er een regeling tot de
mogelijkheden behoort. Indien dat niet het geval is, zal de curator in overleg
treden met de rechter-commissaris over de verdere afw ikkeling.

Toelichting

20-07-2022
7

De curator heeft inmiddels een schikkingsvoorstel opgesteld. In de komende
verslagperiode zal de curator het voorstel met het bestuur bespreken.
Voorts overlegt de curator met de destijds betrokken hoofdaannemer.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft vooralsnog niet de vereiste medew erking van het bestuur
verkregen. De curator heeft de bestuurder een laatste termijn gesteld om
alsnog medew erkring te verlenen, onder andere de vereiste administratie aan
te leveren. Indien w ederom niet aan dat verzoek w ordt voldaan, overw eegt de
curator te verzoeken om een faillissementsverhoor te gelasten.

21-01-2021
1

In de afgelopen periode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden.
Nadien is van de bestuurder betere medew erkring verkregen.

21-04-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden van de curator zullen er vooralsnog op zijn gericht alsnog
de vereiste medew erking te verkrijgen, onder ander door het aanleveren van
de vereiste administratie.

21-01-2021
1

In de komende periode verw acht de curator een aanvang te kunnen maken
met zijn boekenonderzoek.

21-04-2021
2

De curator verw acht in de komende periode aanvullende, financiële
administratie te onderw erpen aan een onderzoek. Daarnaast verw acht de
curator antw oorden te ontvangen van de bestuurder op de vragen die de
curator hem heeft voorgelegd aangaande het gevoerde beleid en de oorzaken
van het faillissement. De curator verw acht op die punten in de komende
periode een (voorlopig) standpunt in te kunnen nemen.

21-07-2021
3

Nu de curator voorlopig heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de
boekhoudplicht, komt vast te staan dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De
curator volgt dat in de komende periode op.

20-10-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 11.196,49

20-04-2022
6

Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 1.861,73 ex art 66 lid 3 W W (ex art 3:288 sub e BW )
€ 9.334,76 ex art 66 lid 1 W W

€ 13.392,93

20-07-2022
7

Toelichting
UW V heeft de
€ 1.861,73 ex
€ 9.334,76 ex
€ 2.196,44 ex

navolgende vordering ingediend:
art 66 lid 3 W W (ex art 3:288 sub e BW )
art 66 lid 1 W W
art 66 lid 2 W W (pensioenpremie)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 185.841,00

21-01-2021
1

€ 215.977,00

21-04-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 9.305,34

20-04-2022
6

Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 1.547,19 ex art 66 lid 3 W W (ex art 3:288 sub e BW )
€ 7.785,15 ex art 66 lid 1 W W

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

21-01-2021
1

12

21-04-2021
2

14

21-07-2021
3

15

20-07-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 63.796,06

21-01-2021
1

Toelichting
Eén vordering ten bedrage van € 50.000,00 w ordt betw ist ex artikel 611e lid 2
W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

€ 155.083,77

21-07-2021
3

€ 172.054,78

20-07-2022
7

Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende vordering ingediend (pensioenpremies).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te zeggen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

21-01-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.

21-01-2021
1

Verw erken ingediende vorderingen.

20-04-2022
6

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 curator zal zijn w erkzaamheden in de komende periode voornamelijk in het
teken stellen van het verkrijgen van de vereiste medew erking van het bestuur.
De curator doet voorts onderzoek naar de eventuele aanw ezigheid van
onderhanden w erk.

21-01-2021
1

De curator gaat in de komende periode voort met de incassow erkzaamheden
ter zake de zorg aan één cliënt en doet onderzoek naar een eventuele
vordering op de hoofdaannemer van Meerstadt. De curator doet voorts
onderzoek naar de ontruiming van de door Meerstadt gehuurde locatie. Ten
slotte verw acht de curator in de komende periode een aanvang te kunnen
maken met zijn boekenonderzoek.

21-04-2021
2

De curator volgt in de komende periode de incassow erkzaamheden ter zake de
zorg aan een cliënt voor en kort na het faillissement verder op. De curator doet
voorts nog onderzoek naar een eventuele vordering op de hoofdaannemer van
Meerstadt. De curator verw acht verder in de komende periode een (voorlopig)
standpunt in te kunnen nemen aangaande de rechtmatigheid in dit
faillissement.

21-07-2021
3

De curator verw acht in de komende periode de incassow erkzaamheden ter
zake de declaraties voor de zorg aan een cliënt voor en kort na het
faillissement verder af te kunnen w ikkelen. De curator volgt voorts zijn
voorlopige bevindingen ter zake de rechtmatigheid in dit faillissement verder
op richting de bestuurder.

20-10-2021
4

De curator treedt komende periode in overleg met de bestuurder ter zake de
rechtsmatigheidsonderzoeken.

20-01-2022
5

In de komende verslagperiode zal nader w orden gesproken over de
geconstateerde onregelmatigheden alsmede zal nader onderzoek w orden
verricht of een minnelijke regeling kan w orden bereikt.

20-04-2022
6

In de komende verslagperiode zal de curator overleg hebben met het
bestuur respectievelijk de hoofdaannemer. De curator zal in de komende
periode ook een beslissing nemen over de verdere afw ikkeling van het
faillissement.

20-07-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te zeggen.

21-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-10-2022

20-07-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1

Bijlagen
Bijlagen

21-01-2021
1

