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FAILLISSEMENTSEINDVERSLAG Nummer:   7 Datum:   7 april 2014 

 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan 

is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Adviesburo Meves B.V., hierna: “Adviesburo Meves”, 

statutair gevestigd te Zaandam, voorheen kantoorhoudende 

te 1507 EH Zaandam aan de Albert Heijnweg no. 1, thans 

met correspondentieadres te 47559 Kranenburg (Duitsland) 

aan de Hauptstrasse no. 123. 

  

Faillissementsnummer F 01/11/209 

Datum uitspraak 8 maart 2011 (Rechtbank Haarlem) 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. L.G.J.M. van Ekert (voorheen: mr. M.G.A. 

Poelman) 

  

Activiteiten onderneming De laatst bekende bedrijfsomschrijving luidt: “Het geven 

van adviezen op het gebied van warmwaterverwarming, 

hogedruk en lagedruk stoominstallaties, warm- en 

koudewatervoorziening, gasketels, electrotechnische 

installaties, alsmede airconditioning.” 

Omzetgegevens 2008: € 1.407.335 

2007: € 1.490.402 

Personeel gemiddeld aantal 2008: 22 personeelsleden (FTE) 

2007: 23 personeelsleden (FTE) 

  

Boedelrekening 177.0591.92 (Rabobank) 

Gerealiseerd actief € 42.180,46 

Actief per verslagdatum € 7.933,60 

  

Verslagperiode 1 september 2013 – 7 april 2014 

Bestede uren in verslagperiode 7 uur 10 minuten 

Bestede uren Totaal 207 uur 40 minuten 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Adviesburo Meves is bij notariële akte d.d. 16 maart 1992 

opgericht; de eerste inschrijving in het Handelsregister 

vond plaats op 3 april 1992. Voor de oprichting van de 

besloten vennootschap werden de activiteiten van 

Adviesburo Meves kennelijk in een eenmanszaak 

uitgeoefend. 
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In de periode 1 maart 2007 tot 6 april 2010 droeg 

Adviesburo Meves de handelsnaam: “Meves Raadgevende 

Ingenieurs”.  

 

Volgens de K.v.K. was Adviesburo Meves B.V. tot 6 april 

2010 gevestigd te (1507 EH) Zaandam aan de Albert 

Heijnweg no. 1. Met ingang van 6 april 2010 luidt het 

correspondentieadres te  (47559) Kranenburg (Duitsland) 

aan de Hauptstrasse no. 123. In strijd met deze data heeft 

de onderneming tot begin september 2010 kantoor 

gehouden aan de Albert Heijnweg nr. 1 te Zaandam. Begin 

september 2010 werd zij – alsmede haar beoogde 

opvolgster – door de verhuurster van het desbetreffende 

kantoorpand “op straat gezet”. 

 

Uit de Handelsregisterhistorie volgt dat de heer J. V. 

(hierna: “V.”) van 16 maart 1992 tot 9 respectievelijk 6 

april 2010  als enig aandeelhouder en statutair  bestuurder 

van Adviesburo Meves ingeschreven stond. 

 

Per 6 april 2010 staat de besloten vennootschap M. 

Dewinden en Zn. B.V. (hierna: “Dewinden”), 

kantoorhoudende te 47559 te Kranenbrug (Duitsland) aan 

de Hauptstrasse no. 123 ingeschreven als bestuurder. 

Dewinden is overigens  bij vonnis d.d. 20 juli 2010 van de 

Rechtbank te Roermond in staat van faillissement 

verklaard, zulks eveneens met benoeming van mr. G. te 

Biesebeek tot curator. 

 

Sedert 1 januari 2009 is de vennootschap naar Luxemburgs 

recht Human Invest Group S.a.r.l., gevestigd te L-1660 

Luxemburg (Luxemburg) aan de Grand-Rue no. 60, 

bestuurder van Dewinden. Alleen en zelfstandig bevoegd 

bestuurder van Human Invest Group S.a.r.l. is de heer 

J.A.H. Wagemans (hierna: “Wagemans”).  

 

In het Handelsregister staat niet geregistreerd wie de 

huidige aandeelhouder is van Adviesburo Meves. Blijkens de 

notariële akte van verkoop en levering van aandelen d.d. 9 

april 2010 werden de aandelen verkocht en geleverd aan 

Wagemans (1) en Dewinden (524). 

 

Op 8 april 2010 betaalde Adviesburo Meves € 7.437,50 

vanaf haar bankrekening aan Dewinden. 

 

Bij notariële akte van verkoop en levering van aandelen 

d.d. 9 april 2010 van notaris mr. Ten B. heeft V. zijn 

aandelen in Adviesburo Meves voor Eur 1,--  overgedragen 

aan Dewinden (524) en Wagemans (1).  
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Ten overstaan van het personeel deelde V. destijds mede 

dat hij voor de aandelenoverdracht gekozen had om van de 

schuldenlast af te zijn. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de heer V.ook na de 

aandelenoverdacht de activiteiten oorspronkelijk heeft 

voortgezet in Adviesburo Meves B.V. Met ingang van 1 juni 

2010 zijn de activiteiten voortgezet onder de naam Meves 

Raadgevende Ingenieurs B.V. I.O., K.v.K. nr. 50169416. 

Deze vennootschap in oprichting is op 1 september 2010 

weer doorgehaald in de registers van de K.v.K., en daarmee 

nimmer notarieel opgericht. 

 

Met ingang van 1 september 2010 werd voor de tweede 

maal een B.V. in oprichting onder de naam Meves 

Raadgevende Ingenieurs B.V. i.o. ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel, dit onder nummer 50774468. Deze 

B.V. is vervolgens notarieel opgericht op 4 januari 2011. In 

deze B.V. werd in het 4e kwartaal 2010 een omzet van € 

129.921,- ex. b.t.w. gerealiseerd, zulks volgens de aangifte 

O.B. Bestuurder en aandeelhouder van deze B.V. is V. 

voornoemd. 

 

Na de ontruiming vanuit het pand aan de Albert Heijnweg 

heeft het personeel één week in een vrachtauto 

gebivakkeerd, waarna een vervangend pand aan de 

Provincialeweg nr. 33 G te Zaandam betrokken werd. 

Omstreeks deze datum, begin september 2010, verzond V. 

een mailing naar alle relaties waarin hij aankondigde dat hij 

met de activiteiten in de nieuwe vennootschap (door het 

personeel aangeduid als Meves III) zou doorgaan. 

 

Blijkens het overzicht Deponeringen van de Kamer van 

Koophandel heeft Adviesburo Meves over de boekjaren 

1992 – 2008 jaarrekeningen gedeponeerd. Met uitzondering 

van de boekjaren 1996 en 1998 vonden alle deponeringen 

té laat plaats. 

 

Over het boekjaar 2008 werd slechts op 30 maart 2010 een 

voorlopige jaarrekening gedeponeerd. Sedertdien werd 

geen (voorlopige) jaarrekening meer gedeponeerd. 

 

Meves Raadgevende Ingenieurs B.V. is gevestigd te 1506 

MA Zaandam aan de Provincialeweg no. 33 G. 

 

Bij verzoekschrift d.d. 3 februari 2011 heeft de Ontvanger 

van de Belastingdienst het faillissement van Adviesburo 

Meves aangevraagd. De Belastingdienst claimde ter zake 
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van vaststaande aanslagen loonheffing / premies 

volksverzekeringen, omzetbelasting, vennootschapbelasting 

en motorrijtuigenbelasting een opeisbare vordering van Eur 

429.626,-- op Adviesburo Meves te hebben. 

 

Op basis van openbare gegevens en gesprekken met V., 

(oud-)personeelsleden en derden heeft de curator moeten 

constateren dat het er alle schijn van heeft dat sprake is 

geweest van overgang van onderneming c.q. een 

onrechtmatige doorstart, daartoe is relevant dat: 

 

a) Meves Raadgevende Ingenieurs B.V. (nieuwe 

vennootschap) na de aandelenoverdracht in 

Adviesburo Meves B.V. is opgericht; 

b) door de nieuwe vennootschap gebruik wordt 

gemaakt van de oude handelsnaam van Adviesburo 

Meves; 

c) V. enig aandeelhouder en bestuurder van de nieuwe 

vennootschap is en hij dat was van Adviesburo 

Meves; 

d) telefoonnummer, faxnummer, website en e-

mailadres gelijk zijn gebleven; 

e) verhuisberichten zijn verstuurd met betrekking tot 

een verhuizing van de Albert Heijnweg no. 1 te 

Zaandam naar de Provincialeweg no. 33 G te 

Zaandam (informatie Concept Communicatie) 

f) het klantenbestand is meegenomen ; 

g) voertuigen zijn meegenomen  

h) het loon van de werknemer tot januari 2011 werd 

betaald vanaf de rekening van Adviesburo Meves 

B.V., terwijl de werkzaamheden werden verricht 

voor Meves Raadgevende Ingenieurs B.V. (i.o.)  

i) Ook Meves Raadgevende Ingenieurs B.V. tot januari 

2011 gebruik maakte van de bij de ABN AMRO Bank 

N.V. aangehouden bankrekening van Adviesburo 

Meves; 

j) (een deel van ) de administratie van Adviesburo 

Meves B.V aanwezig is in het kantoorpand van 

Meves Raadgevende Ingenieurs. 

k) Vermoedelijk de inventaris van Adviesburo Meves 

B.V. aanwezig is in het huidige kantoorpand. 

 

Op verzoek van de curator van Adviesburo Meves is op 17 

juni 2011 in appel door het Gerechtshof het faillissement 

uitgesproken van Meves Raadgevende Ingenieurs. Zulks 

met benoeming van mr. M.G.A. Poelman tot Rechter-

commissaris en met aanstelling van mr. J.C. de Dood tot 

curator (faillissementsnummer: F 11 / 425).  

1.2 Winst en verlies 2008: € 10.948 (winst) 
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2007: € 72.713 (winst) 

1.3  Balanstotaal 2008: € 863.035 

2007: € 795.433 

1.4 Lopende procedures Nog niet bekend, kennelijk heeft Adviesburo Meves wel 

meerdere procedures gevoerd. Er is geen blijk gegeven van 

lopende procedures. 

1.5  Verzekeringen De curator heeft contact gehad met de assurantiepersoon 

van Adviesburo Meves. Thans lopen geen verzekeringen 

meer. De autoverzekeringen die eerst via Adviesburo Meves 

B.V. liepen zijn omgezet naar Meves Raadgevende 

Ingenieurs B.V. 

1.6 Huur Voor zover bekend is geen sprake van huur van enig pand. 

Wel is Adviesburo Meves verhuurder van een pand te 

Zaandam (zie 3.1 e.v.). 

1.7  Oorzaak faillissement Oud-bestuurder V. gaf aan dat hij goede jaren heeft gekend 

met Adviesburo Meves. Naar hij verklaarde heeft hij op enig 

moment de dagelijkse leiding uit handen gegeven aan een 

personeelslid. Medio 2009 is dit personeelslid met circa vijf 

anderen personeelsleden vertrokken. Kennelijk vanwege 

een geschil over de (gedeeltelijke)  beoogde overname van 

de onderneming. V. omschreef dit als een “overval” op 

Adviesburo Meves B.V. Het vertrek van een gedeelte van 

het personeelsbestand leidde tot problemen met betrekking 

tot de afwerking van opdrachten en omzet. Toen zou ook 

liquiditeitsdruk zijn ontstaan. 

Begin 2010 ontstonden problemen met de Belastingdienst. 

Indien niet uiterlijk begin maart een bedrag van € 190.000 

betaald zou zijn, dan zou de inboedel openbaar verkocht 

worden. V. verklaarde vanuit de onderneming en privé de 

belastingschuld te hebben afbetaald, maar dat desondanks 

de inboedel werd geveild. 

Na de veiling zou contact met V. zijn opgenomen om de 

aandelen in Adviesburo Meves B.V. over te nemen. Na een 

drietal besprekingen en het overleggen van enige 

administratie (waaronder een debiteurenlijst) werden de 

aandelen door Dewinden / Wagemans overgenomen. V. 

verklaarde dat Dewinden ca. € 100.000 aan debiteuren van 

Adviesburo Meves geïncasseerd zou hebben.  

V. is vervolgens onder de naam Meves Raadgevende 

Ingenieurs verder gegaan met de onderneming. Daartoe 

werd tot medio januari 2011 de bankrekening van 

Adviesburo Meves gebruikt. 

 Werkzaamheden De curator heeft onderzoek gedaan in de openbare registers 

en overleg gehad met de Belastingdienst. Na het uitspreken 

van het faillissement hebben diverse crediteuren zich 

gemeld.  V. is direct na het uitspreken van het faillissement 

uitgenodigd voor een gesprek. 

Uiteindelijk heeft de curator een bezoek gebracht aan het 

kantoorpand van Meves Raadgevende Ingenieurs en aldaar 
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V. en enkele personeelsleden (voormalige personeelsleden 

van Adviesburo Meves) gehoord. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Voor zover bekend geen. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
2008: 22 personeelsleden (FTE) 

2007: 23 personeelsleden (FTE) 

2.3 Datum ontslagaanzegging - 

 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Adviesburo Meves is eigenaar van een onroerende zaak aan 

de Herengracht no. 36 te (1506 DS) Zaandam (kadastraal 

bekend: Zaandam K 9903, 1 a en 26 ca). Het pand is belast 

met een recht van hypotheek ten gunste van de besloten 

vennootschap Wagenweg 208 B.V. ter securering van een 

lening ad. € 200.000,--. De hypotheek is gevestigd op 17 

november 2009. Door de besloten vennootschap Immolab 

B.V. is executoriaal beslag op het pand gelegd. 

Het pand wordt gehuurd door Kwadrant Creatieve 

Communicatie  

3.2  Verkoopopbrengst Het pand is executoriaal verkocht met een veilingopbrengst 

van € 167.000,--. 

3.3 Hoogte hypotheek Blijkens het Kadaster € 200.000,-- met een rentevoet van 

6,25 %.  

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden De curator heeft inmiddels overleg gehad met de huurder 

en verzocht de maandelijkse huurpenningen in het vervolg 

te voldoen op de faillissementsrekening. De 

hypotheekhouder heeft het standpunt ingenomen dat deze 

huurpenningen aan haar als pandhouder toekomen, welk 

standpunt de curator heeft betwist.  

De curator is in overleg met de hypotheekhouder over a) de 

rechtsgeldigheid van het hypotheekrecht, en b) de wijze 

van verkoop van het pand. In overleg met de 

hypotheekhouder heeft inmiddels een taxatie 

plaatsgevonden. 

Na onderzoek heeft de curator moeten constateren dat het 

hypotheekrecht rechtsgeldig is. De hypotheekhouder heeft 

het (onder)pand inmiddels openbaar laten verkopen. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving a) Voertuigen: 

Op naam van Adviesburo Meves staan een viertal 

voertuigen bij het RDW geregistreerd. Deze voertuigen 
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worden momenteel gebruikt door Meves Raadgevende 

Ingenieurs. Voor zover bekend zijn deze voertuigen nooit in 

eigendom overgedragen. De curator heeft inmiddels 

aanspraak gemaakt op deze voertuigen. 

 

b) Inventaris: 

In het kantoor van Meves Raadgevende Ingenieurs B.V. trof 

de curator een gebruikelijke kantoorinventaris met ICT 

voorzieningen aan. V. verklaard deze inventaris uit eigen 

middelen te hebben betaald. De curator heeft evenwel in de 

bankafschriften geconstateerd dat op 19 maart 2010 vanaf 

de rekening van de failliet nog een factuur ad. Eur 5.950 

werd voldaan aan een handelsonderneming in 

kantoormeubilair. Gelet op dat feit en de verklaringen van 

de werknemers waaruit volgt dat de inventaris is 

meegenomen van Adviesburo Meves, heeft de curator zich 

op het standpunt gesteld dat de inventaris aan Adviesburo 

Meves B.V. toebehoort. 

 

Na het uitspreken van het faillissement van Meves 

Raadgevende Ingenieurs B.V. heeft de curator aanspraak 

gemaakt op de opbrengst van onder meer de voertuigen en 

de inventaris. In overleg met curator De Dood zijn de 

voertuigen en roerende zaken verkocht aan de doorstarter 

van Meves Raadgevende Ingenieurs B.V.. 

3.6 Verkoopopbrengst a) voertuigen: € 6.525,-- 

b) inventaris: € 4.525,-- 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De goederen bevinden zich niet op de bodem van de failliet. 

  Werkzaamheden De curator heeft het RDW aangeschreven. Verdere 

gegevens blijken uit de verklaringen van het personeel en 

de beschikbare administratie. 

Ter zake de verkoop van de voertuigen en inventaris heeft 

overleg plaatsgevonden met curator De Dood. Ten behoeve 

van de afwikkeling van de verkoop heeft overleg 

plaatsgevonden met de koper. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving n.n.b. 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving a) Domeinnamen: 

De door Meves Raadgevende Ingenieurs gebruikte 

domeinnamen staan geregistreerd op naam van Adviesburo 

Meves B.V. 
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De domeinnaam is verkocht aan de doorstarter van Meves 

Raadgevende Ingenieurs B.V.. 

 

b) Lening V.: 

Blijkens de jaarrekening 2008 is een lening ad. € 170.000 

in hoofdsom aan V. verstrekt. 

 

V. heeft gesteld dat deze lening zou zijn voldaan. De 

curator heeft een onderbouwing van die stelling verzocht. 

De curator heeft geen verdere reactie van V. mogen 

vernemen. Tegen V. is een procedure geëntameerd, waarin 

de betreffende lening betrokken is. 

 

c) Huurpenningen Herengracht 36: 

De huurder van het pand Herengracht 36 voldoet 

maandelijks de huurpenningen op de 

faillissementsrekening. De huurovereenkomst is door de 

verhuurder opgezegd, inhoudende dat de 

huurovereenkomst een einde kende per 31 december 2011. 

Naar aanleiding hiervan heeft een eindafrekening en 

oplevering plaatsgevonden. 

 

d) Kluis: 

Adviesburo Meves blijkt over een kluis te beschikken bij het 

filiaal van de ABN AMRO Bank N.V. te Zaandam. De kluis is 

op dit moment geblokkeerd en V. is gevraagd sleutels / 

codes te overhandigen. Tot op heden is V. weigerachtig 

gebleven in het aanreiken van sleutels/codes. De curator is 

in overleg met de bank ter zake de afwikkeling. V. 

verklaarde dat de kluis leeg is.  

3.13 Verkoopopbrengst a) domeinnaam: € 1.000,-- 

c) huurpenningen: € 9.085,14 

 werkzaamheden De curator heeft het SIDN aangeschreven. Voor het overige 

heeft de curator overleg gehad met de betrokken partijen. 

Met de huurder heeft overleg plaatsgevonden ter zake de 

beëindiging van de huurovereenkomst. Bovendien heeft een 

oplevering plaatsgevonden.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Onbekend 

4.2 Opbrengst tot heden € 7.801,74 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden V. deelde mede dat hij de debiteurenlijst van Adviesburo 

Meves ter hand heeft gesteld aan Dewinden / Wagemans. 

Inmiddels heeft de curator een afschrift mogen ontvangen 

van één van de brieven waarbij Dewinden de debiteuren 

van Adviesburo Meves sommeerde tot betaling. 

Tijdens het onderzoek heeft de curator geconstateerd dat 
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de huidige debiteuren / opdrachtgevers grotendeels gelijk 

zijn aan de debiteuren / opdrachtgevers van Adviesburo 

Meves. Onderliggende opdrachten dateren van meerdere 

jaren geleden en betreffen vaak langdurige contracten 

(onderhoud / beheer e.d.). Kennelijk hebben de debiteuren 

van Meves Raadgevende Ingenieurs tot januari / februari 

2011 betaald op de oude bankrekening van Adviesburo 

Meves; op 16 februari 2011 heeft Meves Raadgevende 

Ingenieurs de debiteuren bericht dat sprake is van een 

nieuw bankrekeningnummer bij de ING Bank N.V. en hen 

verzocht voortaan te betalen op deze nieuwe bankrekening. 

De curator heeft zowel V. als de debiteuren om de 

onderliggende contracten verzocht, op basis waarvan een 

inventarisatie kan plaatsvinden wat aan de boedel toekomt.  

Met de curator van Meves Raadgevende Ingenieurs B.V. is 

afgesproken dat door hem de debiteuren worden geïnd en 

vervolgens op basis van de beschikbare administratie een 

verdeling plaatsvindt. 

Pas na herhaaldelijke sommaties heeft de curator van 

Meves Raadgevende Ingenieurs de tussentijdse stand van 

zaken met betrekking tot de debiteurenincasso mogen 

vernemen. Afwikkeling dient nog plaats te vinden. Ondanks 

het verzoek daartoe heeft een afrekening (noch overleg 

dienaangaande) plaatsgevonden. Van één debiteur heeft de 

curator de incasso zelf ter hand genomen aangezien de 

curator van Meves Raadgevende Ingenieurs (achteraf) een 

tegenstrijdig belang bleek te hebben. De debiteur heeft 

gesteld niets verschuldigd te zijn. De curator verricht nader 

onderzoek. De debiteur lijkt oninbaar te zijn. Een 

afrekening met de curator van Meves Raadgevende 

Ingenieurs heeft nog (steeds) niet plaatsgevonden. De 

curator van Meves Raadgevende Ingenieurs heeft een 

overzicht verstrekt van de door hem geïnde debiteuren. De 

curator  heeft het standpunt ingenomen dat een gedeelte 

ad. € 15.603,48 van de geïnde debiteuren betrekking heeft 

op vorderingen waarop Adviesburo Meves rechthebbende 

was en dat dit bedrag derhalve door de curator van Meves 

Raadgevende Ingenieurs dient te worden uitbetaald aan 

Adviesburo Meves; deze weigert dat en stelt dat alle geïnde 

debiteuren aan Meves Raadgevende Ingenieurs toekomen. 

Nu partijen niet tot overeenstemming lijken te kunnen 

komen is een concept dagvaarding opgesteld. Na 

bemiddeling door de Rechter-Commissaris is een 

minnelijke regeling tussen partijen bereikt, in die zin 

dat de curator van Meves Raadgevende Ingenieurs 

een bedrag ad. € 7.801,74 aan de boedel van 

Adviesburo Meves heeft betaald.  
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5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
ABN AMRO Bank N.V.: € 67.609,13  

Rabobank Zaanstreek: € 143,54 (tegoed)  

5.2 Leasecontracten n.n.b. 

5.3 Beschrijving zekerheden a) ABN AMRO Bank N.V.: onbekend, de curator heeft de 

bank verzocht om een opgave van eventuele zekerheden. 

De ABN AMRO Bank N.V. blijkt niet over zekerheden te 

beschikken. 

b) Rabobank Zaanstreek: geen; 

c) Wagenweg 208 B.V.: hypotheekrecht op onroerend goed 

(zie 3.1.) en pandrecht op huurpenningen. Het 

hypotheekrecht vormt onderwerp van overleg tussen de 

curator en de hypotheekhouder. De huurpenningen met 

betrekking tot de Herengracht no. 36 werden aan 

Wagenweg 208 B.V. verpand. Gelet op de 

faillissementsituatie komen de na faillissement vervallen 

huurpenningen de boedel toe. Na onderzoek daartoe heeft 

de curator geconstateerd dat het hypotheekrecht 

rechtsgeldig gevestigd is.  

5.4 Separistenpositie Wagenweg 208 B.V. is als hypotheekhouder separatist en 

heeft op basis van haar hypotheekrecht de onroerende zaak 

Herengracht no. 36 te Zaandam openbaar laten verkopen. 

5.5 Boedelbijdragen - 

5.6 Eigendomsvoorbehoud n.n.b. 

5.7 Reclamerechten n.n.b. 

5.8 Retentierechten n.n.b. 

 Werkzaamheden De banken en hypotheekhouder zijn door de curator 

aangeschreven. Onderzoek hypotheekrecht Wagenweg 208 

B.V. 

 

6 Doorstart / voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Het heeft er alle schijn van dat sprake is geweest van 

overgang van onderneming c.q. een onrechtmatige 

doorstart (zie 1.1). 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Zie onderdeel 1 van dit faillissementsverslag. 
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7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Tot op heden is slechts een zeer beperkte administratie 

aangereikt. De curator heeft aanvullende stukken bij oud-

bestuurder V. opgevraagd. 

7.2 Depot jaarrekeningen Over de boekjaren 1992 – 2008 zijn jaarrekeningen 

gedeponeerd. Met uitzondering van de boekjaren 1996 en 

1998 vonden alle deponeringen té laat plaats. Aldus is 

sprake van een schending van de deponeringsverplichting. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Mocht aan de stortingsverplichting niet zijn voldaan, dan is 

die vordering inmiddels verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Gelet op de schending van de deponeringsverplichting is het 

onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijk bestuur 

gegeven. Tegen V. is inmiddels een dagvaarding 

uitgebracht. 

7.6 Paulianeus handelen Vormt voorwerp van onderzoek. 

7.7 Verkoop aandelen / 

verhouding tot Dewinden 

- Wagemans 

De achterman van Dewinden – de heer J.A.H. Wagemans - 

is een “BV-opkoper”. Wagemans gebruikte meerdere 

rechtspersonen om BV’s op te kopen – de zogenaamde 

parapluvennootschap - waaronder M. Dewinden en Zn. 

B.V.. De praktijken komen er kort gezegd op neer dat op 

diverse manieren – advertenties, internet, mailings, 

telefoon e.d. – wordt aangeboden om bedrijven in zwaar 

weer over te nemen.  

In het geval van een overname wordt tussen Wagemans en 

de parapluvennootschap als koper en de aandeelhouder(s) 

van de noodlijdende B.V. een intentieverklaring gesloten. 

Na het sluiten van de intentieverklaring worden de aandelen 

bij notariële akte overgedragen. De aandelen worden voor € 

1,-- overgedragen. In de notariële akte worden de aandelen 

toebedeeld aan parapluvennootschap (99%) en Wagemans 

(1%). Doel hiervan is dat de aandeelhouderkennelijk niet 

genoemd staat in het Handelsregister; daarin staat enkel 

een aandeelhouder vermeld indien sprake is van 100% 

aandelenbezit. Voorts wordt de parapluvennootschap 

aangesteld als bestuurder en wordt de onderneming 

verplaatst naar een ander adres.  

De verkoper van de B.V. dient bovendien een variabel 

bedrag aan Wagemans c.s. te betalen, in de regel ten titel 

van een boekenonderzoek door Wagemans c.s.. Deze 

bedragen variëren sterk van € 1.500,-- tot € 15.000,--.  

De bedrijven gaan vervolgens failliet en de administratie 

raakt kennelijk spoorloos.  

Op 12 november 2010 heeft de curator een bespreking 

gehad met Wagemans. Zakelijk weergegeven verklaarde 

Wagemans, dat: 

 

l) hij van beroep B.V.-handelaar is; 
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m) Dewinden wordt gebruikt om andere B.V.’s over te 

nemen; 

n) op verschillende manieren gezocht wordt naar B.V.’s 

om over te nemen; 

o) de B.V.’s die overgenomen worden problemen 

hebben, maar dat deze door aandeelhouders / 

bestuurders zijn veroorzaakt; 

p) voor het overnemen van een B.V. de verkoper een 

variabel bedrag dient te betalen; 

q) na het notariële transport de B.V. wordt verhuisd 

(meestal naar Kranenburg in Duitsland); 

r) er geen administratie wordt overgedragen. 

 

Feitelijk komt de handel van Wagemans er op neer dat zij 

noodlijdende B.V.’s overnemen. De oud-aandeelhouders – 

en in de regel tevens bestuurders – dienen daarbij een 

bepaalde som te betalen om van hun B.V. “af te komen”. 

Wagemans fungeert zodoende als een stroman / katvanger. 

7.8 Strafrechtelijke aangifte Inmiddels is gebleken dat op verzoek van Dewinden enkele 

debiteuren van Adviesburo Meves betaald hebben op de 

rekening van Dewinden. De curator heeft na overleg met de 

FIOD-ECD aangifte gedaan van (bedrieglijke) bankbreuk. 

 Werkzaamheden De curator heeft de (beperkte) administratie van 

Adviesburo Meves bij Meves Raadgevende Ingenieurs 

opgehaald. De beschikbare administratie is aan quick-scan 

onderworpen. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: € 30.821,63 P.M. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 506.063,70 

8.3 Pref. Vord. van het UWV n.n.b. 

8.4 Andere pref. Crediteuren € 4.981,76 (oud werknemer) 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden hebben zich 16 concurrente crediteuren ter 

verificatie aangemeld. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 207.371,50 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Een uitkering aan de concurrente crediteuren is niet 

mogelijk.  

 Werkzaamheden Door de beperkt beschikbare administratie is het thans niet 

mogelijk de crediteuren pro-actief te informeren. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) 1. Meves Raadgevende Ingenieurs B.V. 

2. Meves Raadgevende Ingenieurs B.V. 

3. De heer V.. 

9.2  Aard procedure 1. aanvraag faillissement. 

2. verzoek tot het leggen conservatoir beslag. 
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3. bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:248 BW). 

9.3 Stand procedure 1. Nadat de Rechtbank Haarlem aanvankelijk het verzoek 

tot faillietverklaring van Meves Raadgevende Ingenieurs 

B.V. had afgewezen, heeft het Gerechthof Amsterdam het 

faillissement uitgesproken. De procedure is afgewikkeld. 

 

2. Met verlof van de Rechtbank Amsterdam heeft de curator 

conservatoir beslag onder derden gelegd ten laste van 

Meves Raadgevende Ingenieurs B.V.. Gelet op de 

faillissementsituatie van laatstgenoemde is dat beslag 

inmiddels vervallen.   

 

3. de heer V. is gedagvaard (primair) op grond van 

bestuurdersaansprakelijkheid en (subsidiair) op basis van 

een vordering van Adviesburo Meves uit hoofde van lening / 

rekening-courant. De heer V. is woonachtig te België; 

aldaar is op 23 mei 2011 de dagvaarding uitgereikt. De 

dagvaarding zal aangebracht worden op de rol van 2 

november 2011 bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Ter 

verzekering van verhaal is overigens met verlof van de 

Rechtbank te Antwerpen (conservatoir) beslag gelegd op 

een in België gelegen onroerende zaak van V.. In de 

betreffende procedure heeft de curator inmiddels vonnis 

gevraagd.  Bij vonnis d.d. 18 april 2012 is: 

- voor recht verklaard dat V. aansprakelijk is op grond van 

2:248 BW; 

- V. veroordeeld in een schadevergoeding op te maken bij 

staat; 

- V. veroordeeld tot betaling van een bedrag ad. 

€248.808,75 (wegens geldlening, rekening-courant en/of 

onrechtmatige onttrekkingen); 

- proceskosten. 

Het vonnis is betekend en de woning van V. is inmiddels 

verkocht door de hypotheekhouder. Ten overstaan van een 

Belgische notaris vindt nog een rangregeling plaats. De 

curator beziet of V. nog op andere wijze verhaal biedt. De 

heer V. lijkt geen verhaal te bieden.  

 werkzaamheden Redigeren van processtukken en daar waar vereist het 

bijwonen van mondelinge behandelingen. Ten behoeve van 

het (conservatoir) beslag in België is een Belgische 

advocaat ingeschakeld. De curator heeft (nader) 

onderzoek gedaan naar eventuele 

verhaalsmogelijkheden, welke niet zijn aangetroffen.  

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het faillissement is thans gereed voor afwikkeling.  

10.2  Plan van aanpak Afwikkeling faillissement.  
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10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Verslaglegging Rechter-commissaris. 

 

Helmond, 7 april 2014, 

 

 

mr. G. te Biesebeek,  

curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


