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Gegevens gefailleerde: Alfred Meijer (06-04-1978), wonende te 9661 TW 

Alteveer te Poortmanswijk 9, handelend onder de 

naam Meijer Installatietechniek 

Faillissementsnummer: 12/70 F 
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Verslagperiode: 23 november t/m 6 december 2012 

Bestede uren in verslag periode:  06:00 

Bestede uren totaal: 42:00 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Niet van toepassing; gefailleerde is een natuurlijk persoon. 

De heer Meijer dreef een onderneming in installatie van 

verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur. 

1.2 Winst en verlies : Er zijn geen winst- en verliesrekeningen opgemaakt. 

1.3 Balanstotaal : Onbekend 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen 

1.5 Verzekeringen : Zorgverzekering 

1.6 Huur : N.v.t.  

1.7 Oorzaak faillissement : De heer Meijer heeft niet of nauwelijks administratie van zijn 

onderneming bijgehouden en heeft geruime tijd geen 

belastingaangifte gedaan. Hierdoor werden aanzienlijke 

ambtshalve aanslagen opgelegd, met name voor de 

omzetbelasting. Uiteindelijk heeft de belastingdienst het 

faillissement van de heer Meijer aangevraagd.  

 Werkzaamheden : 08:42 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Geen 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Geen 
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2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:06 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde is eigenaar van de woning aan de 

Poortmanswijk te 9661 TW Alteveer.  

3.2 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. Aegon heeft de curator laten weten dat zij 

eerst tot taxatie van het onderpand zal overgaan, waarna 

overleg zal plaatsvinden over eventuele onderhandse 

verkoop dan wel executieverkoop. De woning is inmiddels 

getaxeerd. Overwaarde voor de boedel is niet te verwachten. 

Hypotheekhouder Aegon wenst de woning meteen te veilen; 

NHG wenst echter eerst een onderhands verkooptraject te 

doorlopen. In overleg met Aegon heeft de curator thans aan 

Aegon een termijn gesteld ex artikel 58 Fw  tot 1 november 

2012 tot uitoefening van haar hypotheekrecht. De curator 

heeft de termijn inmiddels op verzoek van Aegon verlengd 

tot 1 april 2013. 

3.3 Hoogte hypotheek : Aegon heeft haar vordering nog steeds niet ingediend.  

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Klein handgereedschap; geen relevante waarde. De heer 

Meijer maakte tijdens klussen waarvoor hij als zzp-er werd 

ingezet gebruik van de materialen en machines van zijn 

opdrachtgever. 

3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 
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ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Peugeot Partner met kenteken VV-LT-28. Bouwjaar 1998, 

kilometerstand 254.006.  

3.13 Verkoopopbrengst : € 475,- excl. BTW. 

 Werkzaamheden : 01:42 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : € 10.922,01. Inmiddels is de betaaltermijn van deze facturen 

verstreken. De curator zal  de debiteuren aanschrijven tot 

betaling. Inmiddels zijn alle debiteuren aangeschreven. Eén 

debiteur heeft de vordering betaald. Een andere debiteur 

voert aan dat de werkzaamheden niet helemaal naar 

tevredenheid zijn afgerond maar is wel bereid een deel van 

de facturen te betalen. De curator heeft – onder voorbehoud 

toestemming RC – overeenstemming bereikt met deze 

debiteur. Betaling zal binnenkort op boedelrekening worden 

overgemaakt door debiteur.  Inmiddels heeft de rechter-

commissaris toestemming verleend en heeft de debiteur het 

schikkingsbedrag betaald op de boedelrekening. 

4.2 Opbrengst : € 5.795,25 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 03:00 

 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank  € 3.585,55 

5.2 Leasecontracten : Voor zover bekend geen 

5.3 Beschrijving zekerheden : Hypotheekrecht Aegon 

5.4 Separatistenpositie : Aegon heeft hypotheekrecht op de woning. 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 
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 Werkzaamheden : 03:54 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.  

Gefailleerde heeft als gevolg van premie-achterstanden geen 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering meer. 

Verzekeringsmaatschappijen blijken niet bereid te zijn om 

hem een nieuwe polis aan te bieden. Zonder 

aansprakelijkheidsverzekering is voortzetting van de 

werkzaamheden door gefailleerde niet verantwoord. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : n.v.t. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Gefailleerde heeft geen boekhouding bijgehouden. 

7.2 Depot jaarrekeningen : n.v.t. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : n.v.t. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : n.v.t. 

7.6 Paulianeus handelen : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

8. Crediteuren 
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8.1 Boedelvorderingen : Geen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 36.865,- (waarvan € 560,- kosten faillissementsaanvraag) 

8.3 Pref. vord. van het UWV : Geen 

8.4 Andere pref. crediteuren : Hefpunt € 262,68 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 25 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 38.896,12 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing bij gebrek aan baten. 

Gefailleerde heeft de curator laten weten dat hij wil worden 

toegelaten tot de WSNP. Naar mening van de curator is het 

echter onvoldoende aannemelijk dat gefailleerde bij het 

ontstaan en onbetaald laten van zijn schulden te goeder trouw 

is geweest, zodat gefailleerde vermoedelijk niet in 

aanmerking zal komen voor toelating tot de WSNP. Van 

goede trouw kan volgens de Recofa Richtlijnen geen sprake 

zijn indien verzoeker een eigen onderneming heeft gevoerd 

en nagenoeg geen boekhouding heeft bijgehouden en ook 

niet indien er sprake is van vorderingen van de 

belastingdienst die betrekking hebben op het niet nakomen 

van aangifteverplichtingen of verplichtingen tot afdracht van 

belasting. 

 Werkzaamheden : 10:30 

 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : Voor zover bekend geen 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : n.v.t. 
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10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden en bezittingen 

(voltooid) 

 Indien mogelijk: verkoop auto  (voltooid) 

 Afwachten betaling schikkingsbedrag debiteur (circa 2 

weken) 

 Afwikkeling hypotheekrecht Aegon (Aan Aegon is een 

termijn gesteld tot 1-4-2013). Dit hoeft de opheffing van 

het faillissement echter niet in de weg te staan, 

aangezien de woning geen overwaarde heeft.  

(punten gemarkeerd met  zijn afgerond) 

 

In dit faillissement zijn thans geen verdere baten te 

verwachten; de debiteurenincasso is afgerond en de woning 

van gefailleerde heeft geen overwaarde.  

Zoals aangegeven onder §8.7 heeft gefailleerde bij aanvang 

van het faillissement aan de curator laten weten te willen 

worden toegelaten tot de WSNP;  de curator is echter van 

mening dat hij daarvoor vermoedelijk niet in aanmerking 

komt. Gefailleerde heeft – voor zover bekend – ook geen 

verzoek tot toelating WSNP ingediend bij de rechtbank.  

De curator verzoekt thans om het faillissement op te heffen 

wegens de toestand van de boedel. 

 

10.3 Indiening volgend verslag : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 14:06 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


