
Algemeen

Gegevens onderneming

Gefailleerden: 

Meepo Beheer B.V. h.o.d.n. HGS Investments, KvK: 05049886, statutair gevestigd te Zwolle, 
vestigingsadres: Gasthuisdijk 2, 8041 AG te Zwolle, correspondentieadres: Jozef Israelslaan 
6, 3735 LN te Bosch en Duin;
     
Regent-Eco B.V. h.o.d.n. Regent-Eco B.V., Regent Eco, Meepo Trading, Re-vent Energie, 
Meepo Special Products en Ursus Groep, KvK: 39054765, statutair gevestigd te Zwolle, 
vestigingsadres: Gasthuisdijk 2, 8041 AG te Zwolle, correspondentieadres: Postbus 327, 8000
 AH te Zwolle;
     
Ursus Utilities B.V. h.o.d.n. Meepo Productie, Ursus Utilities, Ursus Kantherm, Ursus Airwin en 
Urus Aquadrain, KvK: 05049701, statutair gevestigd te Zwolle, vestigingsadres: Zuiveringsweg 
78, 8243 PE te Lelystad, correspondentieadres: Postbus 327, 8000 AH te Zwolle;
   
Ursus Atmotech B.V. h.o.d.n. Ursus Atmotech, Ursus Groep, Ursus Klimaattechniek, Ursus 
Luchttechniek en Ursus Special Products, KvK: 05049702, statutair gevestigd te Zwolle, 
vestigingsadres: Gasthuisdijk 2, 8041 AG te Zwolle, correspondentieadres: Postbus 327, 8000
 AH te Zwolle; 

Benemon Services B.V. h.o.d.n. Benemon, Benemon Montage Techniek, Benemon Special 
Products, Benemon Trading en Ursus Groep, KvK: 39080797, statutair gevestigd te Lelystad, 
vestigingsadres: Zuiveringweg 78, 8243 PE te Lelystad, correspondentieadres: Postbus 327, 
8000 AH te Zwolle.

Verslag 37 - 7 mei 2017: Verslagnummer oud systeem: 37

Verslag 38 - 7 augustus 2017:  Verslagnummer oud systeem: 38

Activiteiten onderneming

Productie, verkoop en distributie van luchtkanalen en bijbehorende producten.

Omzetgegevens

€ 4.828.000,- over 2005

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011558:F001

28-11-2006

mr. M Koopmans

Curator: mr. D. Meulenberg

Insolventienummer: F.07/06/380
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Personeel gemiddeld aantal

48 bij gefailleerden samen.

Saldo einde verslagperiode

Verslag 37 - 7 mei 2017:
Meepo Beheer B.V. € 1.562,20   
Regent-Eco B.V.  € 0,00   
Ursus Utilities B.V. € 5.469,89    
Ursus Atmotech: € 20.809,97
Benemon Services B.V. € 6.417,76

Verslag 38 - 7 augustus 2017:

Meepo Beheer B.V.: € 1.562,20 
Regent-Eco B.V.: € 0,00 
Ursus Utilities B.V.: € 5.470,80
Ursus Atmotech B.V.: € 20.233,73
Benemon Services B.V.: € 6.418,84 

Verslagperiode

Verslag 37 - 7 mei 2017: 8 februari tot en met 7 mei 2017.

Verslag 38 - 7 augustus 2017: 8 mei tot en met 7 augustus 2017.

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 37 - 7 mei 2017: 8:05 uur

Verslag 38 - 7 augustus 2017: 3:05 uur

Bestede uren totaal

Verslag 37 - 7 mei 2017: 772:35 uur

Verslag 38 - 7 augustus 2017: 775:40 uur

Toelichting

Dit openbaar verslag strekt ertoe een globaal inzicht te verschaffen aangaande de afwikkeling
van de boedels. Het verslag dient niet als volledige verantwoording van de afwikkeling van de
boedels. Aan de rechter-commissaris wordt verantwoording afgelegd.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 t/m 36:
Meepo Beheer B.V. is opgericht op 24 oktober 1991. Zij is statutair gevestigd te Zwolle en 
feitelijk gevestigd aldaar aan de Gasthuisdijk 2 (8041 AG). Bestuurder van deze vennootschap 
is Klein Duin Beheer B.V.; bestuurder van deze vennootschap is HST Groep B.V. van wie op 
haar beurt de heer de heer H. Sterkenburg bestuurder was. Enig aandeelhouder is Klein Duin 
Beheer B.V.. De onderneming van deze vennootschap bestond uit het in eigendom hebben en 
verhuren van onroerende zaken aan de andere vennootschappen.

Ursus Atmotech B.V. is opgericht op 10 september 1991. Zij is statutair gevestigd te Zwolle en 
feitelijk gevestigd aldaar aan de Gasthuisdijk 2 (8041 AG). Bestuurder van deze vennootschap 
is Klein Duin Beheer B.V.; bestuurder van deze vennootschap is HST Groep B.V. van wie op 
haar beurt de heer H. Sterkenburg bestuurder was. Enig aandeelhouder is Klein Duin Beheer 
B.V.. De onderneming van deze vennootschap bestond uit het leveren, monteren en 
installeren van luchtbehandelingsinstallaties en toebehoren, alsmede de ontwikkeling, 
productie, levering en montage van luchtkanaalsystemen, luchtbehandelingskasten en 
toebehoren voor duurzame investeringsgoederen.

Ursus Utilities B.V. is opgericht op 10 september 1991. Zij is statutair gevestigd te Zwolle en 
feitelijk gevestigd te (8243 PE) Lelystad aan de Zuiveringweg 78. Bestuurder van deze 
vennootschap is Meepo Holding B.V.; bestuurder van deze vennootschap is Klein Duin Beheer 
B.V.; bestuurder van deze vennootschap is HST Groep B.V., van wie op haar beurt de heer H. 
Sterkenburg bestuurder was. Enig aandeelhouder is Klein Duin Beheer B.V.. De onderneming 
van deze vennootschap bestond uit de ontwikkeling en productie van luchtkanaalsystemen en 
luchtbehandelingskasten en toebehoren, alsmede verkoop daarvan.

Regent-Eco B.V. is opgericht op 26 oktober 1993. Zij is statutair gevestigd te Zwolle en feitelijk 
gevestigd aldaar aan de (8041 AG) Gasthuisdijk 2. Bestuurder van deze vennootschap is 
Meepo Holding B.V.; bestuurder van deze vennootschap is Klein Duin Beheer B.V.; bestuurder 
van deze vennootschap is HST Groep B.V., van wie op haar beurt de heer H. Sterkenburg 
bestuurder was. Enig aandeelhouder is Klein Duin Beheer B.V.. De onderneming van deze 
vennootschap bestond uit de ontwikkeling, productie, levering en montage van 
luchtkanaalbehandelings- en energieterugwinapparatuur alsmede verkoop daarvan.

Benemon Services B.V. is opgericht op 9 oktober 2002. Zij is statutair gevestigd te Lelystad en 
feitelijk gevestigd aldaar (8243 PE Lelystad) aan de Zuiveringweg 78. Bestuurder van deze 
vennootschap is Klein Duin Beheer B.V.; bestuurder van deze vennootschap is HST Groep 
B.V., van wie op haar beurt de heer H. Sterkenburg bestuurder was. Enig aandeelhouder is 
Klein Duin Beheer B.V.. De onderneming van deze vennootschap bestond uit het 
montagebedrijf voor installatie-onderdelen.

Meepo Holding B.V. verkeert niet in staat van faillissement.

De heer Sterkenburg is begin 2009 overleden.

1.2 Winst en verlies

Verslag 1 t/m 36: Volgens de interne cijfers over 2005 bedraagt het verlies over 2005 
geconsolideerd €  16.678,-. 
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1.3 Balanstotaal

Verslag 1 t/m 36: Het balanstotaal bedroeg per ultimo 2005 geconsolideerd € 4.177.790,-. Het 
eigen vermogen bedroeg per die datum geconsolideerd € 878.653,- negatief. Het balanstotaal 
bedroeg per 30 september 2006 geconsolideerd € 3.942.033,-.

1.4 Lopende procedures

Verslag 1 t/m 36: 
Er loopt een aantal procedures tegen vroegere aandeelhouders en werknemers in verband 
met in het verleden gepleegde fraude. Er zijn twee bodemprocedures aanhangig bij de 
rechtbank te Zwolle, één tegen de heren Meefout en Post (vroegere aandeelhouders) en één 
tegen de heer Wagteveld en mevrouw Meefout junior. In eerstgenoemde procedure heeft 
gedaagde Post de curator opgeroepen om zich uit te laten of hij de procedure voortzet. De 
curator heeft de rechtbank laten weten dat hij deze procedure voortzet. Omdat de vorderingen 
op Meefout en Post verpand zijn aan de bank, ligt materieel het belang van deze procedure bij 
de bank. Met de bank zijn de nodige afspraken gemaakt met betrekking tot de kosten van de 
procedure, opdat deze kosten niet ten laste van de boedel komen. Zijdens de boedel is de 
conclusie van repliek genomen. Post heeft gedupliceerd. Post heeft zich tevens bij incidentele 
conclusie op de onbevoegdheid van de rechtbank te Zwolle beroepen. In dat incident heeft de 
boedel geantwoord. De rechtbank heeft de vorderingen c.q. verweren van Post (beroep op 
onbevoegdheid en aanvulling/wijziging  van de eis) afgewezen. Op 1 december 2009 hebben 
de pleidooien plaatsgevonden. In de procedure is een tussenvonnis gewezen. De Rechtbank 
wenste het verslag van de deskundigen in het onderzoek dat door de Ondernemingskamer 
van het Hof Amsterdam is bevolen, af te wachten, alsmede de daarna door de 
Ondernemingskamer te geven beslissing (zie hierna).  Vervolgens is door de bank en de 
boedel een poging gedaan de procedures te schikken. Dat is evenwel niet gelukt. Er zal voort 
geprocedeerd worden. In verband met de procedure tegen Wagteveld en mevrouw Meefout jr. 
is beslag gelegd op de door hen bewoonde woning. Omdat zij de woning wensten te verkopen 
is een regeling getroffen aldus dat de koopprijs na aftrek van de door hypotheek versterkte 
vorderingen op een aparte rekening wordt gestort ter uitkering aan degene die blijkt 
rechthebbende te zijn. Aldus is geschied.

Daarnaast was er bij het Gerechtshof te Arnhem hoger beroep aanhangig tegen een door de 
voorzieningenrechter te Zwolle gewezen vonnis waarbij een vordering tot opheffing van door 
gefailleerden gelegd beslag is afgewezen. Het Hof heeft bij arrest d.d. 31 juli 2007 de 
beslissing van de voorzieningen rechter bekrachtigd. Er is geen beroep in cassatie ingesteld.

Voorts liep er een procedure tussen (het niet gefailleerde) Meepo Holding B.V. en onder 
andere Meefout en Post bij de Ondernemingskamer te Amsterdam. Hoewel gefailleerden geen 
partij waren bij deze procedure, lijken de uitkomsten daarvan van belang voor de twee 
bodemprocedures bij de rechtbank te Zwolle. De Rechtbank heeft ook aldus beslist bij 
tussenvonnis. In de procedure bij de Ondernemingskamer zijn voor de derde keer enquêteurs 
benoemd om te onderzoeken wanneer de fraude bij gefailleerden zou hebben 
plaatsgevonden. De enquêteurs hebben een aanvullend voorschot verzocht voor hun 
werkzaamheden. Dit verzoek is door de Ondernemingskamer toegewezen. Geen van partijen 
was echter bereid het aanvullend voorschot te voldoen. De boedel zal geen bijdrage in de 
kosten van de enquêteurs leveren nu zoals gezegd het materiële belang van de vorderingen in 
de procedure bij de bank lijkt te liggen. De Ondernemingskamer heeft beslist dat de besluiten 
van de algemene vergadering van aandeelhouders van Meepo Holding tot vaststelling van de 
jaarrekeningen over de boekjaren 2000 en 2001 en tot verlening van decharge aan het bestuur 
van Meepo Holding voor het binnen Meepo Holding en het ter zake Ursus Utilities B.V. en 
Ursus Atmotech B.V. gevoerde beleid in de jaren 2000 en 2001 niet op goede gronden zijn 
genomen. Hetzelfde heeft de Ondernemingskamer beslist aangaande besluiten van het 
bestuur van Meepo Holding (in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van Ursus Utilities 
B.V. en Ursus Atmotech B.V.) tot vaststelling van de jaarrekeningen over 2000 en 2001 van 
genoemde dochtervennootschappen. De Ondernemingskamer heeft genoemde besluiten 
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vernietigd. De beslissing van de Ondernemingskamer is in de procedure bij de rechtbank 
Zwolle-Lelystad (thans rechtbank Overijssel) in het geding gebracht. Meefout en Post hebben 
daarop gereageerd door middel van een uitgebreide antwoordakte. 

In de procedure bij de Rechtbank Overijssel is een tussenvonnis gewezen. De rechtbank heeft 
bepaald dat een deskundigenbericht zal worden ingewonnen. De Rechtbank neemt de 
conclusies van de Ondernemingskamer niet zonder meer over. Aan de rechtbank is verzocht 
om toestemming tot het instellen van appel tegen het tussenvonnis. Die toestemming is 
verleend. Er is appel ingesteld. Zijdens de boedel is de memorie van grieven genomen. 
Meefout en Post hebben als geïntimeerden bezwaar gemaakt tegen de wijziging van eis. 
Daarop is zijdens de boedel gereageerd bij akte houdende antwoord op verzet wijziging van 
eis. Deze akte is ingediend op 12 maart 2013. Bij arrest van 29 oktober 2013 heeft het Hof de 
bezwaren van Meefout en Post tegen de eiswijziging van Meepo Holding B.V. en gefailleerden 
verworpen. Het Hof is van oordeel dat de eis bij memorie van grieven in hoger beroep 
gewijzigd mag worden en dat de eiswijziging ook gebaseerd mag worden op feiten en 
omstandigheden die zich na 17 juli 2001 (de datum waarop Sterkenburg de aandelen 
overnam) hebben voorgedaan (voor zover de eis daarop niet reeds gebaseerd was). Door 
Meefout en Post zijn de memories van antwoord ingediend. Op 30 juni 2014 hebben de 
pleidooien plaatsgevonden. Het Gerechtshof heeft op 21 oktober 2014 uitspraak gedaan. 
Meefout en Post zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan de curator van de schade wegens 
onbehoorlijke taakvervulling als bedoeld in art. 2:9 Burgerlijk Wetboek in samenhang met art. 
2:11 Burgerlijk Wetboek. Voorts zijn Meefout en Post veroordeeld tot betaling aan Meepo 
Holding B.V. van de schade ieder bij helfte op grond van schending van één van de garanties 
uit de koopovereenkomst met betrekking tot de aandelen. De termijn waarbinnen beroep in 
cassatie aangetekend kon worden, is verstreken. De uitspraak van het Gerechtshof is derhalve 
in kracht van gewijsde gegaan. De hoogte van de schade zal in beide gevallen in een aparte 
procedure nog vastgesteld moeten worden, tenzij partijen in der minne de schade kunnen 
vaststellen. De advocaat van de boedel en de bank is nog steeds in overleg met de advocaat 
van de wederpartijen teneinde te bezien of een regeling in der minne omtrent de schade tot de 
mogelijkheden behoort. 

Verslag 37 - 7 mei 2017: In de afgelopen verslagperiode is het overleg tussen de advocaat van 
de boedel en de bank en de advocaat van de wederpartijen voortgezet. Het wordt niet 
uitgesloten geacht dat op korte termijn een compromis bereikt zal worden.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1 t/m 36: Er lopen diverse verzekeringen. Deze zijn gecontroleerd en zo mogelijk 
opgezegd.

1.6 Huur
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Verslag 1 t/m 36:
Er werd één onroerende zaak te Lelystad gehuurd (en niet twee zoals abusievelijk in het 
eerste verslag was vermeld).  Deze huurovereenkomst is aanvankelijk niet opgezegd omdat 
zich in het gehuurde machines en inventaris bevonden. De huurovereenkomst is na verkoop 
van de inventaris met wederzijds goedvinden beëindigd per 23 juli 2007. Op die datum is het 
gehuurde ontruimd en bezemschoon opgeleverd.

Zowel in Zwolle als in Lelystad bevonden zich gehuurde roerende zaken. Het gaat in Zwolle 
om een faxapparaat, een frankeermachine en een koffiemachine. De overeenkomsten zijn 
gecontroleerd en de rechten van de betreffende schuldeisers zijn erkend. Het faxapparaat en 
de frankeermachine zijn door een medewerker van het kantoor van de curator teruggegeven 
aan de desbetreffende rechthebbenden. De koffiemachine is niet opgehaald, ondanks vele 
verzoeken door een medewerker van de curator. Deze machine is daarom in de veiling van de 
roerende zaken betrokken.

Ter zake de zich in Lelystad bevindende roerende zaken is aanspraak gemaakt op een 
watercooler, een 1000 liter container en een faxapparaat. De met betrekking tot deze zaken 
gesloten overeenkomsten zijn gecontroleerd. De rechten van de betreffende schuldeisers zijn 
gecontroleerd en erkend; de zaken zijn aan de rechthebbenden teruggegeven.

1.7 Oorzaak faillissement

Verslag 1 t/m 36:
De oorzaken van de faillissementen zijn volgens de heer Sterkenburg, destijds indirect 
bestuurder van gefailleerden, de volgende.

Door de zogenaamde bouwfraude hebben opdrachtgevers vele projecten uitgesteld. Daardoor 
was er minder werk voor installatiebedrijven en dus voor gefailleerden. Door het geringer 
aantal projecten kwamen de prijzen onder druk te staan. Bovendien stegen de prijzen van 
grondstoffen, waardoor de marges voor bedrijven als die van gefailleerden verder onder druk 
kwamen te staan. Een derde oorzaak – en volgens de heer Sterkenburg de belangrijkste en 
doorslaggevende – is dat door de vroegere aandeelhouders fraude is gepleegd waardoor de 
bedrijven van gefailleerden in een veel slechtere positie verkeerden dan werd aangenomen bij 
de koop van de aandelen door de heer Sterkenburg. Bovendien startte één van de vroegere 
aandeelhouders direct na de verkoop van de aandelen een concurrerende onderneming; de 
ondernemingen van gefailleerden hebben daar veel hinder van ondervonden.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Verslag 1 t/m 36: Ten tijde van faillissement waren er 48 mensen in dienst bij gefailleerden, 8 
bij Benemon Services B.V., 36 bij Ursus Atmotech B.V. en 4 bij Ursus Utilities B.V..

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Verslag 1 t/m 36: Het aantal medewerkers in dienst bij voormelde gefailleerden gedurende 
2006 was eveneens 48, in het jaar 2005 was dat 47.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Verslag 1 t/m 36: Op 1 december 2006 is aan de werknemers ontslag aangezegd. 
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2.4 Werkzaamheden

Verslag 1 t/m 36: Op 1 december 2006 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met nagenoeg 
alle medewerkers van gefailleerden. De curator heeft de medewerkers toen toegesproken en 
uitleg gegeven over de situatie waarin de vennootschappen verkeerden en welke gevolgen dat 
had voor hen als werknemers en hen vervolgens ontslag aangezegd. Aan het eind van de 
bijeenkomst is aan elke aanwezige werknemer een brief uitgedeeld waarin het ontslag 
bevestigd werd; iedere werknemer heeft voor ontvangst van de brief getekend. 

Tevens is georganiseerd dat functionarissen van het UWV en (destijds) het CWI bij de 
bijeenkomst aanwezig waren om uitleg te geven aan de werknemers over het invullen van 
aanvraagformulieren in verband met hun aanspraken ex artikel 61 en volgende 
Werkloosheidswet; daartoe is voorafgaand overleg geweest met het UWV en het CWI. Voorts 
hebben functionarissen van de vakbonden de bijeenkomst bijgewoond.
Naderhand zijn de werknemers successievelijk door het UWV opgeroepen voor een gesprek in 
verband met de aanvraag om uitkering van het salaris c.a., zowel achterstallig als over de 
opzegtermijn. Dit alles is tot heden zonder problemen verlopen.

Het ontslag is bij de vakbonden gemeld op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Verslag 1 t/m 36: In de boedel van Meepo Beheer B.V. vallen de onroerende zaken aan de 
Gasthuisdijk 2 te Zwolle. Het gaat om bedrijfspanden met erf en verder toebehoren, groot 
ongeveer 57 are.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Verslag 1 t/m 36: De onroerende zaken zijn verkocht. De koopprijs bedraagt € 1.760.000,- 
kosten koper. De koopprijs is naar de bank als hypotheekhoudster gegaan, zulks destijds 
onder voorbehoud van alle rechten.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Verslag 1 t/m 36: Op de sub 3.1 beschreven zaken rustte een hypothecaire inschrijving van € 
2.300.000,- vermeerderd met € 920.000,- voor rente en kosten ten behoeve van ABN Amro 
Bank N.V..

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Verslag 1 t/m 36: Zie 3.7.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Verslag 1 t/m 36: De onroerende zaken zijn aan diverse gegadigden ten verkoop aangeboden. 
Diverse geïnteresseerden hebben onder leiding van een medewerker van het kantoor van de 
curator de onroerende zaken bezichtigd. Uiteindelijk bleven er twee gegadigden over. Onder 
leiding van een kantoorgenoot van de curator is een biedingprocedure gevolgd met als 
resultaat de onder 3.2 vermelde koopprijs. Deze procedure heeft tot een hogere opbrengst 
geleid dan aanvankelijk verwacht. 
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1 t/m 36: De bedrijfsmiddelen bestaan uit machines en gereedschappen in de 
onroerende zaken aan de Gasthuisdijk ten behoeve van de productie van luchtkanalen met 
toebehoren en gereedschappen in de bedrijfsauto’s en op de bouwplaatsen; voorts is er een 
kantoorinventaris. De gereedschappen uit de bedrijfsauto’s zijn kort na de faillissementsdatum 
op het terrein van gefailleerden te Zwolle verzameld. Voorts bevonden zich in de gehuurde 
onroerende zaak te Lelystad een inventaris en gereedschappen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Verslag 1 t/m 36: De zaken die zich in het gehuurde te Lelystad bevonden zijn met 
toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht voor € 7.318,50 inclusief BTW 
(€ 6.150,- exclusief BTW). De koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

De machines en gereedschappen die zich bevonden in de bedrijfsgebouwen aan de 
Gasthuisdijk 2 te Zwolle zijn geveild. De opbrengst van de zich op het niet verhuurde deel van 
de bodem bevindende zaken bedraagt € 13.665,60 inclusief BTW. Na aftrek van kosten 
bedraagt de netto opbrengst € 12.299,04. Deze opbrengst is op de boedelrekening 
bijgeschreven.

De opbrengst van de zich op het verhuurde deel van de bodem bevindende zaken bedraagt 
€ 219.205,- exclusief BTW.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1 t/m 36: Met de bank is aanvankelijk een boedelbijdrage afgesproken van € 60.000,- 
voor de medewerking van de curator aan de verkoop van de onroerende en de roerende 
zaken. Omdat de verkoop van de onroerende zaken veel tijd heeft gevergd en ook meer dan 
verwacht heeft opgebracht, is een extra boedelbijdrage van € 10.000,- bedongen zodat de 
totale boedelbijdrage op € 70.000,- komt. Daarvan was reeds € 45.000,- ontvangen; later is de 
resterende € 25.000,- ontvangen. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 t/m 36: Kort voor het faillissement is de bodem van de onroerende zaken aan de 
Gasthuisdijk te Zwolle deels verhuurd aan de bank, waardoor de zich daarop bevindende 
zaken – waarop volgens ABN Amro een pandrecht rust – in vuistpand zouden zijn genomen. 
Dientengevolge zal de opbrengst van de zich op het verhuurde deel van de bodem bevonden 
hebbende zaken ad € 219.205,- de bank als pandhouder toekomen. 

De opbrengsten van de zich op het niet verhuurde deel te Zwolle bevindende roerende zaken 
ad € 12.299,04 en de onderhands verkochte roerende zaken te Lelystad ten bedrage van € 
7.318,50 worden door de curator gereserveerd ten behoeve van de fiscus, zulks ex art. 21 en 
volgende Invorderingswet en artikel 57 lid 3 Faillissementswet.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
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Verslag 1 t/m 36: De bedrijfsmiddelen zijn evenals de onroerende zaken aangeboden aan 
gegadigden en bezichtigd door diverse geïnteresseerden, wederom onder leiding van een 
medewerker van het kantoor van de curator. De verkoop van de roerende zaken te Lelystad 
heeft de nodige tijd gevergd, onder meer omdat ook met de verhuurder overeenstemming 
moest worden bereikt over de verkoop van de roerende zaken vanuit het gehuurde gedurende 
een bepaalde termijn.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1 t/m 36: De voorraden waren bescheiden van omvang. Het gaat om onderdelen voor 
installaties en halffabrikaten zoals delen van luchtkanalen.

Er waren onderhanden werken. Omdat er door de financiële problemen bij gefailleerden 
achterstanden waren in de uitvoering van de werken, konden deze niet verkocht worden. De 
kosten van de nog te verrichten werkzaamheden waren hoger dan de nog te factureren 
bedragen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Verslag 1 t/m 36: De voorraden zijn samen met de machines en gereedschappen geveild. De 
opbrengst daarvan is begrepen in voormeld bedrag ad € 219.205,- exclusief BTW. Zoals 
gezegd hebben de onder handen werken geen opbrengst gegenereerd. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Verslag 1 t/m 36: Omdat de voorraden geveild zijn en het onder handen werk niet verkocht is, 
is een boedelbijdrage niet aan de orde.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verslag 1 t/m 36: De voorraden en onder handen werken zijn ten verkoop aangeboden aan 
diverse gegadigden uit de branche.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1 t/m 36: Er zijn merken en handels- en domeinnamen. Deze activa zouden aan ABN 
Amro Bank verpand zijn. Aan de bank is een termijn op grond van artikel 58 lid 1 
Faillissementswet gesteld. De bank heeft deze termijn laten verlopen. De curator heeft de 
domeinnamen opgeëist. De curator heeft de domeinnamen verkocht aan Unifact voor € 25,-.  

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Verslag 1 t/m 36: Zoals gezegd zijn de domeinnamen verkocht voor € 25,-. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 1 t/m 36: Het aanbieden van deze activa aan diverse gegadigden en de verkoop 
hebben de nodige tijd gekost.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1 t/m 36: Het bedrag aan openstaande vorderingen op debiteuren bedroeg per 
faillissementsdatum volgens opgaaf van gefailleerden ongeveer € 550.000,-. Dit is het bedrag 
dat in de laatste opgemaakte pandlijst is vermeld. Veel van de vorderingen op debiteuren 
hangen samen met de onder handen werken.

4.2 Opbrengst

Verslag 1 t/m 36: De vorderingen op debiteuren zijn niet verkocht. ABN Amro heeft aan de 
debiteuren mededeling gedaan van de (beweerdelijke) verpanding van de vorderingen. 
Momenteel is niet duidelijk of debiteuren betalingen hebben verricht. Desgevraagd heeft ABN 
Amro laten weten dat zij tot 25 februari 2010 € 107.000,- heeft geïncasseerd op de 
openstaande vorderingen op debiteuren van gefailleerde. Gelet op de grote restantvordering 
van de bank zal zelfs bij volledige incasso van de vorderingen op debiteuren geen surplus voor 
de boedel resteren. Dit onderdeel wordt dan ook als afgehandeld beschouwd.

4.3 Boedelbijdrage

Verslag 1 t/m 36: Omdat de vorderingen op debiteuren niet verkocht zijn, is een boedelbijdrage 
niet aan de orde.

4.4 Werkzaamheden

Verslag 1 t/m 36: Omdat de vorderingen op debiteuren door de bank als beweerdelijk 
pandhouder geïncasseerd worden, zijn ten behoeve van dit onderdeel nog weinig 
werkzaamheden verricht.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1 t/m 36: ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering ingediend van afgerond € 
3.851.000,- exclusief rente, kosten en eventuele funding-break schade tot aan de 
faillissementen. Het gaat om een vordering uit hoofde van een rekening-courantkrediet van € 
1.535.518,- en een tweetal leningen, samen groot € 2.316.250,-. Tengevolge van uitwinning 
van zekerheden enerzijds en kosten van uitwinning (de procedures) anderzijds is deze 
vordering gedaald naar 
€ 3.214.103,33.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1 t/m 36: Met betrekking tot een vierentwintigtal auto’s liepen er operational 
leasecontracten. De objecten zijn door de curator verzameld ten behoeve van de 
leasemaatschappijen en na controle van de betreffende contracten afgegeven aan de drie 
betrokken leasemaatschappijen. Daarnaast liep er een leasecontract met betrekking tot een 
heftruck. Dit contract is gecontroleerd. De rechten van de betreffende schuldeiser zijn erkend 
en de heftruck is teruggegeven. 
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5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 t/m 36: ABN Amro pretendeert de volgende zekerheden te hebben bedongen.
• Een hypothecaire inschrijving (een krediethypotheek) op de onroerende zaken aan de  
Gasthuisdijk 2 te Zwolle ten bedrage van € 2.300.000,-, vermeerderd met 40% voor rente en 
kosten.
• Hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Sterkenburg, zeker gesteld door een eerste 
respectievelijk tweede hypothecaire inschrijving ad € 2.400.000,- en € 250.000,- in hoofdsom, 
te vermeerderen met 40% voor rente en kosten op de onroerende zaken te Bosch en Duin aan 
de Jozef Israëllaan 6, zijnde de tot voor kort door de heer Sterkenburg bewoonde woning.
• Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van alle kredietnemers
• Pandrecht op bedrijfsinventaris
• Pandrecht op bedrijfs- en handelsvoorraden
• Pandrecht op rechten, voortvloeiende uit de polis kredietverzekering
• Pandrecht op alle vorderingen op derden middels een combi-pandakte met volmacht
• Pandrecht op intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot  
merkrechten en handelsnaamrechten
• Pandrecht op rechten uit gesloten en te sluiten overeenkomsten van aanneming van werk
• Pandrecht op vorderingen uit hoofde van de door gefailleerden geregistreerde domeinnamen 
bij Stichting Internet Domein Registratie Nederland 

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1 t/m 36: De door ABN Amro N.V. gepretendeerde rechten zijn gecontroleerd. Ten 
aanzien van de bodemzaken te Zwolle is de zogenaamde bodemverhuurconstructie 
toegepast. Daarvan uitgezonderd is de kantoorinventaris.

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1 t/m 36: Verwezen wordt naar hetgeen vermeld is bij 3.7. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 t/m 36: Door 27 schuldeisers werd eigendomsvoorbehoud geclaimd ten aanzien van 
geleverde zaken. Deze aanspraken zijn onderzocht en afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Verslag 1 t/m 36: Op het retentierecht is tot heden door niemand een beroep gedaan.

5.8 Reclamerechten

Verslag 1 t/m 36: Tot heden is het recht van reclame door geen van de schuldeisers 
ingeroepen.

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1 t/m 36: Een medewerker van het kantoor van de curator heeft de aanspraken van 
schuldeisers (buiten de bank) op goederen afgehandeld, hetgeen de nodige tijd heeft gekost. 
De tijd die besteed is aan de zekerheden van de bank is nog omvangrijker geweest. 
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 t/m 36: Omdat de onderneming van gefailleerden niet is gecontinueerd door de 
curator, is dit onderdeel niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 t/m 36: Of aan de boekhoudplicht is voldaan, is niet meer gecontroleerd. De heer 
Sterkenburg is overleden. Als er al een vordering ter zake onbehoorlijk bestuur zou zijn, dan is 
er geen verhaal voor deze vordering aanwezig.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 t/m 36: Of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd, is niet meer onderzocht om de 
reden als vermeld in 7.1. 
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Verslag 1 t/m 36: De jaarrekening over 2004 is niet voorzien van een goedkeurende verklaring. 
Er is sprake van een samenstellingsopdracht.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1 t/m 36: Of de aandelen zijn volgestort, is niet gecontroleerd. Verhaalsmogelijkheden 
zijn niet aanwezig.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1 t/m 36: Of sprake is van onbehoorlijk bestuur, is niet meer gecontroleerd om reden 
als vermeld in 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1 t/m 36: Tot heden is niet gebleken van paulianeus handelen. Dit onderdeel wordt als 
afgerond beschouwd.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1 t/m 36: Aan dit onderdeel is relatief weinig tijd besteed omdat de heer Sterkenburg 
noch diens erfgenamen verhaal bieden.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1 t/m 36: Boedelvorderingen van het UWV:

Ursus Atmotech B.V.:
Loonvordering ex art. 61 Nww € 144.177,02
Premie wg-deel SV € 18.965,32
Pensioenpremie € 14.931,30 

Totaal € 178.073,64

Ursus Utilities B.V.:
Loonvordering ex art. 61 Nww € 23.501,88
Premie wg-deel SV € 2.376,18
Pensioenpremie € 2.974,11

Totaal € 28.852,17

Benemon Services B.V.:
Loonvordering ex art. 61Nww  € 33.029,56
Premie wg-deel SV € 4.875,13
Pensioenpremie € 3.598,44 

Totaal € 41.503,13
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1 t/m 36: Preferente vorderingen van de fiscus:

Ursus Atmotech B.V.:
Loonheffingen € 102.309,00
Loonheffingen  € 31.753,00
Omzetbelasting € 272.102,00
Vennootschapsbelasting € 413,00

Totaal € 406.577,00

rsus Utilities B.V.:
Loonbelasting premie volksverz. € 4.833,00
Loonbelasting premie volksverz. € 7.420,00
Loonbelasting premie volksverz. € 7.478,00
Loonheffingen € 7.139,00
Omzetbelasting € 272.102,00
Vennootschapsbelasting € 297,00

Totaal € 299.269,00

Meepo Beheer B.V.:
Omzetbelasting € 272.102,00
Vennootschapsbelasting € 413,00

Totaal € 272.515,00

Regent Eco-B.V.:
Omzetbelasting € 272.102,00
Vennootschapsbelasting € 413,00

Totaal € 272.515,00

Benemon Services B.V.:
Loonheffingen € 7.992,00
Loonheffingen € 15.614,00
Loonheffingen € 16.508,00
Loonheffingen € 14.352,00
Omzetbelasting € 20.199,00
Vennootschapsbelasting € 415,00
Totaal € 75.080,00

De ingediende vorderingen van € 272.102,- betreffen de aansprakelijkstelling van de 
vennootschappen die onderdeel uitmaken van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting voor 
de beweerdelijke vordering van de fiscus op de fiscale eenheid.
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8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1 t/m 36: Meepo Beheer B.V.
SV premies 2002-2005+adm. boete € 1.685,00

Ursus Atmotech B.V.
Adm. boete 2005 € 1.361,00
Loonvordering ex art. 61 Nww € 101.295,32
Totaal € 102.656,32

Ursus Utilities B.V.
Loonvordering ex art. 61 Www € 19.127,94

Benemon Services B.V.
Loonvordering ex art. 61 Nww € 36.310,61

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1 t/m 36: Tot heden zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1 t/m 36: Het aantal ingediende vorderingen per vennootschap bedraagt:

Meepo Beheer B.V.: 9 voor een totaalbedrag ad € 55.740,40
Regent-Eco B.V.: 2 voor een totaalbedrag ad € 263,17
Ursus Utilities B.V.: 37 voor een totaalbedrag ad € 207.155,84  
Ursus Atmotech B.V.: 109 voor een totaalbedrag ad € 652.859,77
Benemon Services B.V.: 9 voor een totaalbedrag ad € 43.300,54

Daarnaast zijn er door schuldeisers in totaal 47 vorderingen ingediend die niet specifiek 
betrekking op één van de vennootschappen hebben. Deze vorderingen zijn geplaatst op een 
apart crediteurenoverzicht. Het bedrag van deze vorderingen is in totaal: € 3.656.170,32.

Van Essent is er daarnaast nog een voorlopig betwiste concurrente vordering. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1 t/m 36: Zie 8.6.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 t/m 36: Meefout en Post zijn veroordeeld tot betaling van de schade (zie 1.4). De 
hoogte van de schade dient nog vastgesteld te worden en vervolgens – indien en voor zover 
mogelijk – geïncasseerd te worden. Dat zal naar verwachting de nodige tijd vergen. 
De zekerheidsrechten van de bank kloppen, zodat de faillissementsschuldeisers zeer 
waarschijnlijk geen uitkering op hun vordering zullen ontvangen. Zelfs de boedelschuldeisers 
zullen niet voldaan kunnen worden.

8.8 Werkzaamheden
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zie 1.4.

9.2 Aard procedures

Zie 1.4.

9.3 Stand procedures

Zie 1.4.

9.4 Werkzaamheden

Zie 1.4.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1 t/m 36: Het is nog niet aan te geven op welke termijn de faillissementen afgewikkeld 
zullen kunnen worden. Dat komt voornamelijk doordat niet duidelijk is hoeveel tijd het 
vaststellen en incasseren van de schadevergoeding zal vergen (zie 8.9). 

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1 t/m 36: Zie 8.7.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 37 - 7 mei 2017: Het volgende verslag zal ingediend worden op 7 augustus 2017.

Verslag 38 - 7 augustus 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 7 november 
2017.

10.4 Werkzaamheden
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