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VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET 

 

 

Verslagnummer : 3 

Datum: : 30 juli 2007 

 

Gefailleerden : 06.380 F:  Meepo Beheer B.V.     

06.381 F:  Regent-Eco B.V.      

06.382 F:  Ursus Utilities B.V.      

   06.383 F:  Ursus Atmotech B.V.   

06.384 F:  Benemon Services B.V.  

Datum uitspraak : 28 november 2006 

Curator : D. Meulenberg 

Rechter-Commissaris : mr. A.M. Koene 

 

Activiteiten ondernemingen : productie, verkoop en distributie van 

luchtkanalen en bijbehorende producten 

Omzetgegevens  : € 4.828.000,- over 2005 

Personeel gemiddeld aantal : 48 bij gefailleerden samen 

 

Verslagperiode : 10 april tot en met 30 juli 2007   

Bestede uren in verslagperiode : 114,90 uur 

Bestede uren totaal : 392,50 uur 

 

 

 

1. INVENTARISATIE  

 

1.1 Algemeen, directie en organisatie 

 

 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 is. Enig 

aandeelhouder is Klein Duin Beheer B.V.. De onderneming van deze vennootschap bestond 
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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 de heer H. Sterkenburg bestuurder is. 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 is. 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 is. 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 de heer H. Sterkenburg bestuurder is. Enig 

aandeelhouder is Klein Duin Beheer B.V.. De onderneming van deze vennootschap bestond 

uit het montagebedrijf voor installatie-onderdelen. 
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 Een organogram wordt als bijlage 1 aangehecht. 

 

1.2 Winst en verlies 

 Volgens de interne cijfers over 2005 bedraagt het verlies over 2005 geconsolideerd  

€  16.678,-.  

 

1.3 Balanstotaal 

 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 

 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. De rechter heeft de fraude nog niet 

vastgesteld. 

 

 Daarnaast is 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. 

 

 ABN Amro pretendeert een pandrecht te hebben op de vorderingen van gefailleerden op 

voormelde gedaagden en heeft de curator verzocht zich te onthouden van werkzaamheden in 

de procedures. In verband daarmede en omdat het accent de afgelopen periode op andere 

werkzaamheden heeft gelegen, bestaat er nog geen zicht op de inhoud van deze procedures. 

 

1.5 Verzekeringen 

 Er lopen diverse verzekeringen. Deze worden gecontroleerd en zo mogelijk opgezegd. 

 

1.6 Huur 

 Er wordt één onroerende zaak te Lelystad gehuurd (en niet twee zoals abusievelijk in het 

eerste verslag was vermeld).  Deze huurovereenkomst is nog niet opgezegd omdat zich in 

het gehuurde machines en inventaris bevinden. Getracht wordt om de huurovereenkomst 

met wederzijds goedvinden te beëindigen per 23 juli 2007, omdat op die datum het 

gehuurde ontruimd en bezemschoon is opgeleverd. 
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Zowel in Zwolle als in Lelystad bevinden 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 inmiddels 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. 

 

Terzake 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 inmiddels aan de rechthebbenden teruggegeven. 

 

1.7 Oorzaak faillissement 

 De oorzaken van de faillissementen zijn volgens de heer Sterkenburg, 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. 

 

 Werkzaamheden 

Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode 12,90 uur besteed. In totaal is aan dit 

onderdeel 50,00 uur besteed. 

 

 

 

 



 5

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

 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 

 Het aantal medewerkers in dienst bij voormelde gefailleerden gedurende 2006 was eveneens 

48, in het jaar 2005 47. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

 Op 1 december 2006 is aan de werknemers ontslag aangezegd.  

 

 Werkzaamheden 

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 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. 

  

 Werkzaamheden 

Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode 0,80 uur besteed. In totaal is aan dit 
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onderdeel 46,90 uur besteed. 

 

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

 

3.1 Beschrijving 

 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 Verkoopopbrengst 

 De onroerende zaken zijn nog niet verkocht, zodat van een verkoopopbrengst nog geen 

sprake is. 

 

3.3 Hoogte hypotheek 

 Op de sub 3.1 beschreven zaken rust 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 Boedelbijdrage 

Zie 3.7. 

 

 Werkzaamheden 

 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. In de afgelopen verslagperiode is met twee gegadigden 

onderhandeld. Deze twee gegadigden hebben tegen elkaar op geboden. Met de hoogste 

bieder wordt thans getracht tot schriftelijke vastlegging te komen. 

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.5 Beschrijving 

 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 inmiddels op het terrein van 
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gefailleerden te Zwolle verzameld. Voorts bevinden zich in de gehuurde onroerende zaak te 

Lelystad een inventaris en gereedschappen. 

 

3.6 Verkoopopbrengst 

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 inmiddels ontvangen. 

 

De opbrengst van de zich op het verhuurde deel van de bodem bevindende zaken bedraagt 

€ 219.205,- exclusief BTW. 

 

3.7 Boedelbijdrage 

Met de bank is een boedelbijdrage afgesproken van € 60.000,- voor de medewerking van 

de curator aan de verkoop van de onroerende en de roerende zaken. Daarvan is inmiddels 

€ 30.000,- ontvangen op de boedelrekening. Van het resterende deel wordt € 15.000,- 

betaald na verkoop van de roerende zaken en € 15.000,- na verkoop van de onroerende 

zaken. Evenwel worden deze bedragen uiterlijk 1 augustus 2007 voldaan, ook als de 

voormelde zaken dan nog niet verkocht mochten zijn. 

 

Omdat de roerende zaken inmiddels verkocht zijn, zal de bank gevraagd worden om  

€ 15.000,- op de boedelrekening te storten. 

 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus 

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 vuistpand 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, zulks alles 

indien en voorzover het pandrecht rechtsgeldig is gevestigd en niet aan vernietiging 

blootstaat. 
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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. 

 

 Werkzaamheden 

 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 heft 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. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

 

3.9 Beschrijving 

De voorraden zijn bescheiden van omvang. Het gaat om onderdelen voor installaties en 

halffabrikaten zoals delen van luchtkanalen. 

 

 Er zijn onderhanden werken. Omdat er door de financiële problemen bij gefailleerden 

achterstand was in de uitvoering van de werken en deze tot heden niet konden worden 

verkocht en overgedragen aan een koper, zal voor dit activum geen opbrengst te genereren 

zijn. 

 

3.10 Verkoopopbrengst 

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 

zullen de onder handen werken geen opbrengst genereren.  

 

3.11 Boedelbijdrage 

Omdat de voorraden geveild zijn en het onder handen werk niet verkocht is, is een 

boedelbijdrage niet aan de orde. 

 

 Werkzaamheden 

 De voorraden en onder handen werken zijn ten verkoop aangeboden aan diverse gegadigden 

uit de branche. 
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Andere activa 

 

3.12 Beschrijving 

Er zijn merken en handels- en domeinnamen. Deze activa zouden aan ABN Amro Bank 

verpand zijn.  

 

3.13 Verkoopopbrengst 

 Omdat deze activa nog niet verkocht zijn, is er nog geen verkoopopbrengst.  

 

 Werkzaamheden 

 Ook deze activa zijn ten verkoop aangeboden aan diverse gegadigden. 

 

Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode 35,60 uur besteed. In totaal is aan dit 

onderdeel 56,80 uur besteed. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

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 

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. 

 

4.3 Boedelbijdrage 

Omdat de vorderingen op debiteuren niet verkocht zijn, is een boedelbijdrage niet aan de 

orde. 

  

 Werkzaamheden 

  Omdat de vorderingen op debiteuren door de bank als beweerdelijk pandhouder geïncasseerd 

worden, zijn ten behoeve van dit onderdeel nog weinig werkzaamheden verricht. 
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 Werkzaamheden 

Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode 0,20 uur besteed. In totaal is aan dit 

onderdeel 0,40 uur besteed. 

 

 

5. BANK/ZEKERHEDEN 

 

5.1 Vordering van bank(en) 

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 groot € 2.316.250,-. 

 

5.2 Leasecontracten 

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.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

ABN Amro pretendeert de volgende zekerheden te hebben bedongen. 

 

• Een hypothecaire inschrijving (een krediethypotheek) op de onroerende zaken aan de 

Gatshuisdijk 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 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 



 11

• 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 

De door ABN Amro N.V. gepretendeerde rechten moeten nog gecontroleerd worden. Ten 

aanzien van de bodemzaken te Zwolle is de zogenaamde bodemverhuurconstructie toegepast. 

Daarvan uitgezonderd is de kantoorinventaris. 

 

5.5 Boedelbijdragen 

Verwezen wordt naar hetgeen vermeld is bij 3.7.  

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

Door 27 schuldeisers werd eigendomsvoorbehoud geclaimd ten aanzien van geleverde 

zaken. Deze aanspraken zijn onderzocht en afgewikkeld.  

 

5.7 Reclamerechten 

Tot heden is het recht van reclame door geen van de schuldeisers ingeroepen. 

 

5.8 Retentierechten 

Op het retentierecht is tot heden door niemand een beroep gedaan. 

 

 Werkzaamheden 

  Een medewerker van het kantoor van de curator heeft de aanspraken van schuldeisers 

(buiten de bank) op goederen in behandeling. De daarmee gemoeide tijd is tot heden beperkt 

gebleven. De tijd die besteed is aan de zekerheden van de bank is daarentegen omvangrijker 

geweest. In de afgelopen verslagperiode is aan dit onderdeel 12,70 uur besteed. In totaal is 

aan dit onderdeel 77,80 uur besteed.  
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6. DOORSTART/VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

Omdat de onderneming van gefailleerden niet is gecontinueerd door de curator, is dit 

onderdeel niet van toepassing. 

 

6.2 Financiële verslaglegging 

Niet van toepassing 

 

Doorstart 

 Van een doorstart is (tot heden) geen sprake. 

 

 Werkzaamheden 

Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode 5,30 uur besteed. In totaal is aan dit 

onderdeel 35,80 uur besteed. 

 

  

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

Of aan de boekhoudplicht is voldaan, is tot heden niet gecontroleerd. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

Of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd, is tot heden niet gecontroleerd. 

 

7.3 Goedkeurende verklaring accountant 

De jaarrekening over 2004 is niet voorzien van een goedkeurende verklaring. Er is sprake 

van een samenstellingsopdracht. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

Of de aandelen zijn volgestort, is tot heden niet gecontroleerd. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

Of sprake is van onbehoorlijk bestuur, is tot heden niet gecontroleerd. 
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7.6 Paulianeus handelen 

Ook de vraag of sprake is van paulianeus handelen is tot heden niet gecontroleerd. 

  

 Werkzaamheden 

 Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode 0,50 uur besteed. In totaal is aan dit 

onderdeel 6,30 uur besteed. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

8.1 Boedelvorderingen 

In de faillissementen zijn de volgende boedelvorderingen door het UWV ingediend: 

 

Ursus Atmotech B.V. 

Loonvordering ex art. 61 Nww  € 144.177,02 

Premie wg-deel SV € 18.965,32 

Totaal € 163.142,34 

 

Ursus Utilities B.V. 

Loonvordering ex art. 61 Nww  € 35.501,88 

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 

 

 

In de faillissementen zijn door de fiscus tot op heden nog geen boedelvorderingen ingediend. 
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8.2 Preferente vorderingen van de fiscus 

 

Ursus Atmotech B.V. 

Loonheffingen € 102.309,00 

Loonheffingen  € 31.753,00 

Totaal € 134.062,00 

 

Ursus 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 

Totaal € 26.870,00 

 

Benemon Services B.V. 

Loonheffingen € 39.205,00 

Loonheffingen  € 15.614,00 

Loonheffingen € 16.508,00 

Loonheffingen € 14.352,00 

Totaal € 85.679,00 

  

8.3 Preferente vorderingen van het UWV: 

 

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. 

SV premies 2004-2005+adm. boete € 28.678,41 

Loonvordering ex art. 61 Www € 19.127,94 

Totaal € 47.806,35 
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Benemon Services B.V. 

Loonvordering ex art. 61 Nww € 36.310,61  

    

8.4 Andere preferente crediteuren 

Tot heden zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 

Voor een overzicht met betrekking tot de ingediende concurrente vorderingen wordt 

verwezen naar de als bijlage 2a tot en met 2e aan dit verslag gehechte lijst der voorlopig 

erkende concurrente schuldvorderingen. Het aantal ingediende vorderingen per 

vennootschap bedraagt: 

 

Meepo Beheer B.V.: 8 (Totaal: € 55.559,40) 

Regent-Eco B.V.: 2 (Totaal: € 263,17) 

Ursus Utilities B.V.: 34 (Totaal: € 204.351,79) 

Ursus Atmotech B.V.: 102 (Totaal: € 562.086,05) 

Benemon Services B.V.: 7 (Totaal: € 43.240,65) 

 

Daarnaast zijn er door 42 schuldeisers in totaal 46 vorderingen ingediend die niet specifiek 

betrekking op één van de vennootschappen hebben. Deze vorderingen zijn geplaatst op de 

crediteurenoverzichten van alle vennootschappen en zijn aangegeven met een ‘*’. Het bedrag 

van deze vorderingen is in totaal: € 270.865,96. Dit bedrag is telkens meegenomen op de 

lijsten 2a tot en met 2e; door bij voorgaande bedragen per faillissement het bedrag van  

€ 270.865,96 op te tellen wordt het totaal in de lijsten vermelde bedrag terzake de 

concurrenten verkregen. 

 

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

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

Zie 8.5. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

De onroerende zaken zullen naar verwachting onderhands verkocht worden. De afwikkeling 

van de lopende procedures zal nog de nodige tijd vergen. Indien de zekerheidsrechten van de 
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bank kloppen, zullen de faillissementsschuldeisers geen uitkering op hun vordering 

ontvangen. Zelfs de boedelschuldeisers zullen niet voldaan kunnen worden. 

 

Werkzaamheden 

Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode 24,90 uur besteed. In totaal is aan dit 

onderdeel 59,40 uur besteed. 

 

9. OVERIG 

 

9.1 Termijn afwikkeling faillissementen 

 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 de diverse thans 

lopende procedures in beslag zullen nemen. 

 

9.2 Rechter-commissaris 

Aanvankelijk trad mr. M.B. Werkhoven op als rechter-commissaris; thans fungeert mr. 

A.M. Koene als zodanig. 

 

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend om de werknemers te ontslaan. De 

rechter-commissaris heeft voorts in alle faillissementen een afkoelingsperiode bevolen. 

 

De rechter-commissaris heeft ingestemd met de tussen de curator en de bank afgesproken 

boedelbijdrage en de verkoop van de roerende zaken te Lelystad. 

 

9.3 Plan van aanpak 

Zie hierboven onder 8.7. 

  

9.4 Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal ingediend worden op 30 oktober 2007. 

  

 Werkzaamheden  

Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode 22,00 uur besteed. In totaal is aan dit 

onderdeel 59,10 uur besteed. 
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9.5 Aan dit verslag worden de volgende bijlagen gehecht: 

 

1. organogram 

2. lijsten voorlopig erkende preferente en concurrente crediteuren  

3. tussentijds financiële verslagen 

4. bankafschriften 

5. tijdschrijftotalen 

6. urenstaten 

  

 

 

Zwolle, 30 juli 2007 

 

 

     D. Meulenberg 

     (Curator) 


