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mr. C.A.M. de Bruijn
mr Ph.W. Schreurs

Algemene gegevens
Naam onderneming
J&M Personeelsdiensten BV ("J&M")

20-09-2019
1

Gegevens onderneming
Ten Hagestraat 5
5611 EG EINDHOVEN

20-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Het voeren van loonadministraties voor derden, het overnemen van juridisch
w erkgeverschap van arbeidskrachten aan derden.
J&M is een payrollonderneming die hoofdzakelijk w erkte voor uitzendbureaus
en bouw bedrijven. Externe uitzendbureaus fungeerden als intercedent. Vanaf
het moment van plaatsing van een kandidaat bij een opdrachtgever/inlener,
kw am J&M in beeld. De kandidaat trad formeel in dienst van J&M als
payrollmedew erker. Het loon van de uitzendkracht w erd betaald door J&M. J&M
factureerde namens het uitzendbureau bij de opdrachtgever/inlener en droeg
vervolgens een marge af aan het uitzendbureau. De opdrachtgevers van J&M
w aren feitelijk verantw oordelijk voor het invoeren van de door de
payrollmedew erkers gew erkte uren.

Financiële gegevens

20-09-2019
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 7.516.674,00

€ 122.746,00

€ 11.514.449,00

2017

€ 16.888.264,00

€ 246.988,00

€ 3.297.802,00

2015

€ 1.790.605,00

€ 81.355,00

€ 431.244,00

2018

€ 23.437.186,00

€ 90.984,00

€ 3.506.872,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening zoals die bij het
faillissementsrekest w as gevoegd. Bij het resultaat is het bedrijfsresultaat
w eergegeven (niet het resultaat voor belasting uit gew one
bedrijfsuitoefening).

20-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

20-09-2019
1

Toelichting
9 vaste w erknemers
Toelichting
Zie hoofdstuk 2

Boedelsaldo
€ 0,00

20-09-2019
1

Toelichting
De curator heeft zeer veel moeite om toegang te verkrijgen tot de
bankrekeningen van de failliet aangezien het contact met ABN Amro Bank zeer
moeizaam verloopt. Er is sprake van boedelactief bestaande uit een
creditsaldo en na faillissement ontvangen bedragen. Het is nog onduidelijk of
en zo ja in hoeverre hierop rechten van derden bestaan.
€ 2.557,60

28-02-2020
2

€ 4.508,95

27-08-2020
3

€ 6.328,53

26-02-2021
4

€ 43.947,56

25-08-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-8-2019

20-09-2019
1

t/m
19-9-2019
van
20-9-2019

28-02-2020
2

t/m
21-2-2020
van
22-2-2020

27-08-2020
3

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

26-02-2021
4

t/m
25-2-2021
van
26-2-2021

25-08-2021
5

t/m
24-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

302 uur 42 min

2

277 uur 18 min

3

49 uur 36 min

4

182 uur 0 min

5

212 uur 18 min

totaal

1.023 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
J&M Personeelsdiensten
De nadruk van de w erkzaamheden heeft de afgelopen periode gelegen op
het ondersteunen van Ceres Legal BV van de incasso van de vorderingen van
debiteuren.

25-08-2021
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J&M Bemiddeling
De tw eede verslagperiode (in het faillissement van J&M Bemiddeling) richtte
zich op het overeenkomen van een aanvullende regeling met ABN AMRO
Asset Based Finance NV en Ceres Legal BV t.a.v. het incasseren vorderingen
op debiteuren. Zie hierna Hoofdstuk 4 e.v. Tevens zijn de crediteuren zijn
aangeschreven.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van J&M w ordt gevoerd door LVB Holding BV die w ordt bestuurd
door de heer Marcel Kreté.

20-09-2019
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LVB Holding BV is bestuurder en enig aandeelhouder van Javalu BV.

28-02-2020
2

LVB Holding BV is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig
aandeelhouder van:

25-08-2021
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- J&M Bemiddeling BV
- J&M Personeelsdiensten BV
- Javalu BV
LVB Holding BV w ordt bestuurd door de heer M.F.M.L. Kreté.

1.2 Lopende procedures
Er loopt een procedure tussen J&M en Triton Support BV. Door Triton is een eis
in conventie ingesteld. J&M heeft een eis in reconventie ingesteld. Hierover is
contact gew eest met de advocaat van Triton, mr. W essel. In deze procedure is
er op 19 november 2019 een comparitie van partijen gepland.

20-09-2019
1

In verband met het feit dat ABN Amro Assed Based Finance NV een pandrecht
claimt op de vorderingen op derden, heeft de curator de processtukken aan
haar gezonden met de vraag of de pandhouder de procedure w enst over te
nemen.
Javalu BV: Er zijn geen lopende procedures.
J&M Bemiddeling: Er zijn geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

25-08-2021
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1.3 Verzekeringen
J&M w as eigenrisicodrager voor de ziektew et en had in dat kader een
verzekering bij Heilbron afgesloten. Het eigenrisicodragerschap is van
rechtsw ege geëindigd in verband met het faillissement.

20-09-2019
1

J&M had een kredietverzekering afgesloten bij Euler Hermes
Kredietverzekering NV.
De curator is niet bekend met andere door J&M afgesloten verzekeringen.
Er liep een verzekering met betrekking tot de Harley Davidson op naam van
J&M Personeelsdiensten. Deze verzekering is per datum overschrijving (28 juli
2019) beëindigd.

28-02-2020
2

1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Ten Hagestraat 5 w ordt gehuurd van Arlo
Investments BV. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris
de huur opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
De curator zal het bedrijfspand voor zover mogelijk leeg opleveren.

20-09-2019
1

Het huurpand is opgeleverd.

28-02-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft jegens de curator verklaard dat het faillissement is
veroorzaakt omdat de omzet drastisch is gedaald met ongeveer EUR
15.000.000,-. De daling van de omzet is ook in de eigen aangifte opgevoerd
als oorzaak van het faillissement.

20-09-2019
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De daling heeft een margeverlies van ongeveer EUR 600.000,- tot gevolg
gehad, maar bovendien heeft dat direct invloed gehad op de liquiditeit van de
onderneming nu de onderneming een asset based financiering had (factoring
van debiteuren). De terugloop van de omzet is volgens de bestuurder
veroorzaakt door een w erknemer.
De eigen aangifte vermeldt voorts dat er sprake is van enkele onvoorziene
posten en sprake is van een niet renderende investering.
De curator onderzoekt deze oorzaak en de beschuldiging aan het adres van de
w erknemer. Vooralsnog heeft de bestuurder de beschuldiging niet met
bew ijsmiddelen onderbouw d.
Uit een eerste onderzoek van de administratie is gebleken dat de rekening
courantvordering van J&M op de aandeelhouder/bestuurder sterk is gestegen
in 2018. De schuld van de aandeelhouder/bestuurder is in 2018 met meer dan
EUR 1.500.000,- gestegen.
De faillissementen van LVB Holding BV en Javalu BV houden verband met het
faillissement van J&M Personeelsdiensten BV.

25-08-2021
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J&M Bemiddeling w as voor haar bedrijfsvoering volledig afhankelijk van Javalu
voor de softw are en J&M Personeelsdiensten voor personele ondersteuning.
Sinds het faillissement van J&M Personeelsdiensten in augustus 2019 heeft
J&M Bemiddeling daarom geen activiteiten meer ontplooid, aldus de
bestuurder van J&M Bemiddeling.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

20-09-2019
1

Toelichting
Er zouden 9 personen in vaste dienst zijn. Daarnaast w aren er – conform
lijsten aangeleverd door bestuurder – nog 4520 payrollmedew erkers, die
mogelijk nog een vordering op failliet zouden hebben. Van deze
payrollmedew erker zouden er 1330 nog w erkzaamheden hebben verricht in
2019.
Personeelsleden
4530
Toelichting
Javalu: 1 w erknemer;
J&M Personeelsdiensten: 4.529 w erknemers;
J&M Bemiddeling: N.v.t.

25-08-2021
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LVB Holding: De bestuurder stelt een arbeidsovereenkomst te hebben met
LVB Holding BV. Er is geen sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst,
noch van een gezagsverhouding. De curator is voornemens om de
arbeidsovereenkomst, dan w el overeenkomst van opdracht met de
bestuurder te beëindigen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18

20-09-2019
1

Toelichting
Het is de curator niet bekend hoeveel payroll medew erkers er in dienst w aren
in 2018. Dit is moeilijk om met zekerheid vast te stellen in verband met de aard
van de payrollovereenkomst. Het UW V heeft het standpunt ingenomen dat
payroll medew erkers geacht w orden uit dienst te zijn getreden indien zij 26
w eken niet hebben gew erkt. Het UW V heeft in het kader van de
loongarantieregeling uitsluitend de 1.330 w erknemers aangeschreven die in
2019 nog hebben gew erkt volgens de administratie van J&M.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-1-2020

1

w erknemer Javalu

22-9-2019

4520

(voormalige) Payrollmedew erkers met een vordering op de boedel.

22-8-2019

9

Vaste w erknemers.

totaal

4530

2.4 Werkzaamheden personeel
Toelichting
Op 22 augustus 2019 heeft de curator – voor zover nodig – een opzegging
verstuurd per e-mail aan 4.520 (voormalige) payroll medew erkers. Op 22
augustus 2019 is naar 1.273 payroll medew erkers (behorend tot de
voornoemde groep van 4.520 payroll medew erkers) tevens een opzegbrief per
gew one post gestuurd.
In verband met vermoedens dat de (e-mail)opzeggingen de betreffende
(voormalige) payrollmedew erkers niet hebben bereikt (o.a. i.v.m. incorrecte
adressen, e-mailadressen van uitzendbureaus, meldingen van nieuw e
bew oners etc.) zijn op 29 augustus 2019 daarom nog eens 1.004
opzegbrieven verstuurd. De payroll medew erkers met een buitenlands adres
hebben een opzegbrief in de Engelse taal ontvangen.
W erkzaamheden personeel
De personele afw ikkeling is zeer bew erkelijk gebleken in verband met de aard
van de onderneming en de hoeveelheid payroll medew erkers. Een aanzienlijk
deel van de payroll medew erkers heeft niet de Nederlandse nationaliteit. Het
betreft veelal Oost-Europese arbeiders.
De curator heeft overleg gevoerd met het UW V en informatie uitgew isseld. De
betrokken uitzendbureaus zijn in kennis gesteld van het faillissement en
hebben een toelichting ontvangen op de problematiek.
Er is een melding collectief ontslag verzonden aan de vakbonden. De

20-09-2019
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vakbonden hebben afgezien van raadpleging bij het ontbreken van een
ledenbelang.
Diverse (voormalige) payrollmedew erkers hebben vorderingen ingediend bij de
curator. De payrollmedew erkers zijn/w orden doorverw ezen naar het UW V
en/of de betrokken uitzendbureaus. Het ligt vooralsnog niet in lijn der
verw achting dat er een uitkering plaatsvindt aan de payrollmedew erkers.
Nadat de opzeggingen w aren verstuurd heeft de curator vernomen dat diverse
contactgegevens niet juist c.q. niet actueel bleken te zijn. De
payrollmedew erkers en betrokken uitzendbureaus w aren verantw oordelijk
voor het doorgeven van adresw ijzigingen. In veel gevallen zijn adresw ijzingen
niet doorgegeven, dan w el door J&M geadministreerd. Voor zover opzeggingen
zijn ontvangen door anderen dan de geadresseerden is mogelijk sprake van
een datalek. In overleg met de interne privacy officer van Boels Zanders
w orden potentiële datalekken bijgehouden in het datalekregister. Er is contact
gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens. Na een afw eging van de
betrokken belangen is geconcludeerd dat het belang van de nietgeïnformeerde (voormalige) payrollmedew erkers groter is dan het belang van
de betrokkenen w iens brief naar een onjuist adres w ordt gestuurd. De rechtercommissaris is hierover vooraf geïnformeerd.
Met regelmaat w ordt er contact opgenomen met de curator door exw erknemers van J&M met vragen over onbetaald loon en ontbrekende
loonspecificaties. Dit leidt tot aanzienlijke kosten.

28-02-2020
2

Er zullen – zoals gebruikelijk in faillissement – geen jaaropgaven w orden
verstrekt aan de w erknemers.
JM Personeelsdiensten
Met enige regelmaat w ordt er door voormalig w erknemers informatie
opgevraagd uit personeelsdossiers. In overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming w ordt deze informatie in de regel
verstrekt, mits deze beschikbaar is.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

25-08-2021
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Toelichting onroerende zaken
J&M huurde het bedrijfspand. De bestuurder heeft verklaard dat J&M geen
onroerende zaken in eigendom heeft. Onderzoek in het kadaster heeft dat
bevestigd.

20-09-2019
1

J&M Bemiddeling heeft geen onroerende zaken in eigendom.

25-08-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Overleg bestuurder, kadastraal onderzoek.

20-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Flexuur

€ 4.000,00

Vespa Piaggo

€ 2.295,00

Corvette

€ 7.500,00

totaal

€ 13.795,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving bedrijfsmiddelen
J&M beschikt over een relatief nieuw e kantoorinventaris. Deze bestaat onder
andere uit bureaus, bureaustoelen, computers, monitoren, audioapparatuur en
printers.

20-09-2019
1

Daarnaast staan er een Vespa scooter en een VW Golf I op naam van J&M.
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator streeft ernaar de bedrijfsmiddelen onderhands te verkopen.
J&M w as eigenaar van een Vespa Piaggio. Deze is onderhands verkocht voor
EUR 2.295,00.

28-02-2020
2

Javalu w as rechthebbende tot de Flexuur softw are. Verschillende partijen
hebben interesse getoond in de softw are. De softw are is uiteindelijk voor
EUR 4.000 verkocht aan de hoogste bieder: Flexuur B.V.

25-08-2021
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LVB Holding BV is eigenaar van een Corvette uit 1977.
De motor van de Corvette bleek te zijn opgeblazen. De Corvette bevond zich
bij een garagebedrijf. De motor bij een motorrevisiebedrijf. De curator heeft
de Corvette en de motor verkocht aan het garagebedrijf voor EUR 7.500.
Daarnaast staat er een VW Golf I op naam van J&M.
De VW Golf 1 is nog niet gelokaliseerd. De bestuurder heeft ondanks
verschillende verzoeken niet de locatie aan de curator bericht.
J&M Bemiddeling bezit geen bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft geen beroep hoeven doen op het bodemvoorrecht omdat de
inventaris – voor zover bekend – niet verpand is.

20-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een inventarisatie gemaakt. Door een taxatiebureau is een
inschatting van de w aarde gemaakt. De curator heeft geïnteresseerden
uitgenodigd een bieding uit te brengen.

20-09-2019
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Verkopen Vespa, inclusief verzoek

28-02-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van een voorraad.

20-09-2019
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De curator onderzoekt of er sprake is van incasseerbaar onderhanden w erk.
Mogelijk hebben diverse payrollmedew erkers doorgew erkt na datum
faillissement. De door de inleners verschuldigde vergoeding komt mogelijk toe
aan de boedel. De curator verricht nader onderzoek naar de financiële
verhoudingen met de betrokken uitzendbureaus en inleners.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek administratie, correspondentie en overleg inleners.

20-09-2019
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Nog niet bekend.

20-09-2019
1

De curator heeft een minnelijke regeling getroffen met Lobster & Ox BV,
w aarbij tegen betaling van EUR 25.000 afstand is gedaan van een rekeningcourantvordering van LVB Holding BV op Lobster & Ox BV van circa EUR
310.908 en een vordering van J&M Personeelsdiensten BV op Lobster & Ox BV
van EUR 130.464,02.

28-02-2020
2

De aandelen van LVB Holding BV in Lobster & Ox BV zijn nog niet verkocht.
J&M Bemiddeling beschikt – voor zover de curator dat heeft kunnen nagaan –
niet over andere activa dan een debiteurenportefeuille.

25-08-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
J&M Bemiddeling
De administratie laat zien dat een bedrag van EUR 188.352,40 aan
debiteurenvordering openstaat. Er is een aanvang gemaakt met het
incasseren van de vorderingen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

25-08-2021
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Toelichting debiteuren
Verkoopfacturen EUR 2.774.230,48

20-09-2019
1

De curator heeft onder meer de administratie onderzocht en overleg gevoerd
met ABN Amro Asset Based Finance NV.

De curator heeft een minnelijke regeling getroffen met de ABN Amro Asset
Based Finance NV ten aanzien van de incasso van de debiteurenportefeuille
van J&M Personeelsdiensten BV. Ceres Legal BV incasseert de
debiteurenportefeuille namens de curator en ABN Amro Asset Based Finance
NV. De netto-opbrengst w ordt 50/50 verdeeld tussen de boedel van J&M
Personeelsdiensten BV en ABN Amro Asset Based Finance NV. Ceres Legal BV
heeft recht op een percentage van de opbrengst:

26-02-2021
4

10% over de eerste EUR 250.000
12,5% over het meerdere tot EUR 750.000
15% over het meerdere boven de EUR 750.000
Met behulp van Ceres Legal BV w as er per 11 januari 2021 in totaal EUR
394.103,76 geïncasseerd. Vóór het incassotraject met Ceres Legal BV w as
reeds EUR 53.313,33 ontvangen. Per 11 januari 2021 w as er in totaal EUR
447.417,09. aan betalingen geïncasseerd/ontvangen op een bankrekening van
ABN Amro Asset Based Finance NV.
J&M Bemiddeling BV
verkoopfacturen EUR 188.352,40
Een aanzienlijk deel van de debiteuren van J&M Personeelsdiensten is ook
debiteur van J&M Bemiddeling. Ten aanzien van de incasso van vorderingen
van de debiteuren van J&M Bemiddeling is eenzelfde regeling getroffen met
ABN AMRO Asset Based Finance NV en Cerel Legal BV.
Inmiddels is ca EUR 580.000,- geïncasseerd in het faillissement van J&M
Personeelsdiensten. Dat betekent dat circa 12,5% van de opbrengst in het
faillissement van J&M Bemiddeling aan Ceres toekomt. De debiteuren zijn
aangeschreven en verzocht om tot betaling over te gaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

25-08-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator onderzoekt of ABN Amro Asset Based Finance NV een rechtsgeldig
pandrecht op de debiteurenvorderingen heeft.

20-09-2019
1

In overleg met ABN Amro Asset Based Finance BV en na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris is het faillissement aangevraagd van
LVB Holding BV. Laatstgenoemde heeft een schuld van meer dan EUR 1,7 mio
aan J&M Personeelsdiensten.
Het faillissement van LVB Holding BV is op 17 september 2019 uitgesproken
met benoeming van mr. C.A.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en mr. Ph.W .
Schreurs tot curator.

De curator verkeert in overleg met ABN Amro Asset Based Finance NV omtrent
de incasso van de debiteurenportefeuille.

28-02-2020
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De curator heeft de gesprekken met ABN Amro Asset Based Finance NV
voortgezet gedurende de derde verslagperiode. ABN Amro Asset Based
Finance NV heeft betalingen van debiteuren ontvangen. In het overleg met de
bank w ordt tevens onderhandeld over een verdeling van de opbrengst.

27-08-2020
3

Onderhandelen met ABN Amro Asset Based Finance NV, correspondentie Ceres
Legal BV, correspondentie met diverse debiteuren, raadplegen administratie en
verzoek toestemming rechter-commissaris met betrekking tot overeenkomst
met ABN Amro Asset Based Finance NV en Ceres Legal BV.

26-02-2021
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T.a.v. J&M Personeelsdiensten en J&M Bemiddeling is zoals hiervoor
omschreven een minnelijke regeling getroffen op grond w aarvan Ceres Legal
BV de vorderingen van debiteuren incasseert ten behoeve van ABN Amro
Asset Based Finance NV en de boedel. De w erkzaamheden zullen zich de
komende periode richten op het ondersteunen van Ceres Legal BV bij de
incassow erkzaamheden. Deze ondersteuning bestaat met name uit het
aanleveren van informatie en het analyseren van de positie van de curator
en de boedel in individuele kw esties.

25-08-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ABN Amro Asset Based Finance NV had volgens het faillissementsrekest een
vordering van EUR 2.477.535 op J&M.
Er w erd bij ABN AMRO Bank NV gebankierd op creditbasis. Diverse partijen
hebben na datum faillissement nog bedragen betaald op de g-rekening van
J&M die w ordt aangehouden bij ABN AMRO Bank NV. De curator heeft de
bankafschriften opgevraagd bij ABN AMRO Bank NV om vast te stellen w elke
bedragen toekomen aan de boedel.

20-09-2019
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Collin Crow dfund NV heeft namens een nog onbekende groep geldverstrekkers
een vordering van EUR 126.552 ingediend.
Schroder Securitisation II S.A. heeft een vordering van EUR 312.500,00 uit
hoofde van een overeenkomst van geldlening ingediend.
€ 2.162.594,26

25-08-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
J&M Bemiddeling
J&M Bemiddeling bankierde bij ABN AMRO Bank NV op creditbasis. Deze
rekening w as reeds vóór het faillissement opgeheven door de bank.
J&M Personeelsdiensten en J&M Bemiddeling zijn hoofdelijk met elkaar
verbonden voor de verplichtingen uit de financieringsovereenkomst met ABN
AMRO Asset Based Finance NV. Deze vordering – w aarvan beide faillieten
aansprakelijk zijn – bedraagt in totaal EUR 2.162.594,26.
ABN AMRO bank heeft een vordering ten bedrage van EUR 144.950,01
ingediend in het faillissement van J&M Bemiddeling .

5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder w erden de voertuigen geleased bij DLM (De Lease
Maatschappij). De voertuigen w aren reeds voor het faillissement ingeleverd.

20-09-2019
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Verder w erden de kunstw erken aan de muur van het kantoor geleased van De
Lage Landen Vendorlease BV. Ook deze w aren reeds vóór het faillissement
geretourneerd.

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Asset Based Finance NV stelt een (openbaar) pandrecht te hebben
op alle huidige en toekomstige vorderingen op derden, w aaronder de rechten
uit een kredietverzekeringspolis die w erd aangehouden Euler Hermes
Kredietverzekering NV.

20-09-2019
1

De bestuurder heeft zich in privé voor EUR 100.000,00 borg gesteld jegens
ABN AMRO Asset Based Finance NV.
LVB Holding BV is hoofdelijk medeschuldenaar jegens ABN AMRO Asset Based
Finance NV voor de verstrekte financiering.
J&M Bemiddeling is hoofdelijk medeschuldenaar jegens ABN AMRO Asset
Based Finance NV voor de verstrekte financiering.

25-08-2021
5

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

20-09-2019
1

Zie 4.2. Verder n.v.t.

27-08-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De bestuurder, de ICT-dienstverlener en de verhuurder hebben ten aanzien
van diverse roerende zaken aangegeven dat die eigendom zijn van derden. De
curator heeft nadere stukken opgevraagd en zal de eigendomsclaims
beoordelen.

20-09-2019
1

De bij de curator bekende eigendomsclaims zijn afgew ikkeld.

27-08-2020
3

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

20-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

20-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoeken zekerheden, overleg ABN AMRO Bank NV.

20-09-2019
1

Het overleg met ABN AMRO Bank NV heeft geleid tot de minnelijke regeling ter
zake de debiteurenicnasso (zie Hoofdstuk 4).

25-08-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

20-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De bestuurder heeft verklaard dat de onderneming van J&M omstreeks w eek
27 is beëindigd. De curator heeft echter vernomen dat er door een deel van de
payrollmedew erkers nog w erkzaamheden zijn verricht na datum faillissement.

20-09-2019
1

De curator heeft onderzocht of het mogelijk is om de onderneming voort te
zetten. Dat bleek niet reëel te zijn, onder meer omdat er geen mogelijkheden
w aren om voldoende zekerheid te stellen.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verschillende partijen hebben kenbaar gemaakt aan de curator dat zij
interesse hebben in de onderneming van J&M. Deze partijen hebben met name
interesse in de gegevens van de payrollmedew erkers die mogelijk nog
w erkzaamheden verrichten bij inleners (aangezien daarmee cashflow
gegenereerd kan w orden). In verband met de privacy van de betrokken
medew erkers en regelgeving op grond van de AVG heeft de curator besloten
de gegevens van de payrollmedew erkers niet over te dragen.

20-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

20-09-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

20-09-2019
1

J&M Bemiddeling
Laatst gedeponeerde jaarrekeningen dateren van boekjaren 2017 en 2018.
De jaarrekeningen van boekjaren 2019 en 2020 zijn niet opgemaakt, noch
gedeponeerd.

25-08-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek. In verband met feit dat het faillissement van de aandeelhouder
is aangevraagd, is dit onderzoek opgeschort.

20-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

20-09-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-09-2019
1

Toelichting
Op 28 juli 2019 is een Harley Davidson die op naam van J&M stond
overgeschreven. De bestuurder heeft verklaard dat de motor in het begin van
2019 is verkocht en de betaling per kas is ontvangen. De curator onderzoekt
deze transactie.
Uit onderzoek van de administratie is gebleken dat er ongebruikelijke facturen
zijn ontvangen en betaald.
Ja

26-02-2021
4

Toelichting
In het faillissement van J&M heeft de curator geconstateerd dat er in 2019 een
aanzienlijke hoeveelheid facturen is 'gecrediteerd' door J&M zonder
begrijpelijke verklaring. De curator heeft een beroep gedaan op de pauliana
door middel van een algemene brief. Naar het oordeel van de curator heeft de
creditering het karakter van een rechtshandeling 'om niet'.
In het kader van de debiteurenincasso heeft de curator in een algemene brief
een beroep gedaan op artikel 42/45 Faillissementsw et.
In onderzoek

25-08-2021
5

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog en strekt zich ook uit tot J&M
Bemiddeling. Ook in J&M Bemiddeling bestaat het vermoeden dat onterecht
facturen zijn gecrediteerd. Dit is in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek. De curator onderzoekt in hoeverre sprake is van (kennelijk)
onbehoorlijk bestuur. Hierbij is uiteraard bijzondere aandacht voor de forse
stijging van de rekening courant schuld van de aandeelhouder.

20-09-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De crediteurenadministratie over 2017, 2018 en 2019 w ordt onderzocht op
ongebruikelijke transacties/kosten.

20-09-2019
1

De curator heeft zijn onderzoek voortgezet.

28-02-2020
2

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet gedurende de
derde verslagperiode.

27-08-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. De curator is
voornemens om de komende verslagperiode een besluit te nemen omtrent
de vervolgstrategie naar aanleiding van zijn voorlopige bevindingen.

25-08-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.716,74

20-09-2019
1

Toelichting
Kosten frankeerkosten Falk Brabant.
€ 105.242,83

27-08-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvorderingen ingediend.
€ 105.242,83

25-08-2021
5

Toelichting
J&M: EUR 105.242,83
Javalu: EUR 11.362,30
Toelichting
J&M: Kosten frankeerkosten Falk Brabant en boedelvorderingen UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 494.132,00

20-09-2019
1

€ 2.073.578,00

28-02-2020
2

€ 2.109.533,00

27-08-2020
3

€ 2.109.864,00

26-02-2021
4

€ 2.109.997,00

25-08-2021
5

Toelichting
J&M: EUR 2.109.997,LVB Holding: EUR 1.445.815,46
Javalu: EUR 1.519.646,-

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

20-09-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 465.906,92

27-08-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels haar preferente vorderingen ingediend.

Toelichting
J&M: EUR 465.906,92
Javalu: EUR 8.767,20

25-08-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 14.659,91

20-09-2019
1

€ 15.966,68

28-02-2020
2

€ 16.755,24

27-08-2020
3

€ 18.288,27

26-02-2021
4

€ 23.584,97

25-08-2021
5

Toelichting
J&M Personeelsdiensten: EUR 23.584,97

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

20-09-2019
1

41

28-02-2020
2

44

27-08-2020
3

51

26-02-2021
4

56

25-08-2021
5

Toelichting
J&M Personeelsdiensten: 56
LVB:
J&M Bemiddeling: 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 662.410,36

20-09-2019
1

€ 1.027.027,17

28-02-2020
2

Toelichting
Concurrente crediteuren: EUR 944.474,61
Betw iste concurrente crediteur: EUR 127.552,56
€ 1.188.478,31

27-08-2020
3

Toelichting
Concurrente crediteuren: EUR 1.188.478,31
Betw iste concurrente crediteur: EUR 127.552,56
€ 1.231.718,84

26-02-2021
4

€ 344.251,02

25-08-2021
5

Toelichting
J&M: EUR 3.44.251,02
J&M Bemiddeling: EUR 2.162.594,26

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

20-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, studie binnengekomen vorderingen, overleg
crediteuren.

20-09-2019
1

J&M Bemiddeling
De crediteuren zijn aangeschreven.

25-08-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Triton Support BV

9.2 Aard procedures

20-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Triton Support BV (een uitzendbureau) heeft schadevergoeding gevorderd van
J&M uit hoofde van w anprestatie. Deze w anprestatie bestaat – kort
samengevat – uit het niet correct uitbetalen van payroll medew erkers die bij
van J&M op de payroll stonden, maar door Triton w erden uitgezonden.

20-09-2019
1

Eigen aangifte faillissement Javalu BV.

28-02-2020
2

De curator van LVB Holding BV heeft het faillissement van de bestuurder
aangevraagd op grond van een onbetaalde rekening-courant vordering.
LVB Holding BV en J&M Bemiddeling zijn in staat van faillissement verklaard.

25-08-2021
5

9.3 Stand procedures
J&M heeft een conclusie van antw oord genomen. Daarbij heeft J&M tevens een
eis in reconventie ingesteld.

20-09-2019
1

In deze procedure is er op 19 november 2019 een comparitie van partijen
gepland.
De procedure is van rechtsw ege geschorst in verband met het faillissement.
Het faillissement van Javalu BV is uitgesproken op 5 oktober 2019.

28-02-2020
2

Het faillissement van de bestuurder van LVB Holding BV is uitgesproken op 28
januari 2020. De curator is ook in dit faillissement aangesteld tot curator.
De procedure tegen Triton is geroyeerd.

26-02-2021
4

Javalu BV: geen procedures.
J&M Bemiddeling: geen procedures.
J&M Personeelsdiensten: De procedure tegen Tritionis geroyeerd.

25-08-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg ABN AMRO Commercial Finance, bestuderen processtukken.

20-09-2019
1

Correspondentie advocaat Triton.

26-02-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De tw eede verslagperiode staan de volgende w erkzaamheden centraal:

20-09-2019
1

- overleg ABN AMRO Asset Based Finance NV
- verkoop bedrijfsmiddelen
- oplevering huurpand
- nadere personele afw ikkeling
- oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek
De curator richt zich hoofdzakelijk op het rechtmatigheidsonderzoek en de
debiteurenincasso.

28-02-2020
2

De curator richt ook gedurende de vierde verslagperiode op het
rechtmatigheidsonderzoek en de debiteurenincasso.

27-08-2020
3

De curator richt zich op de debiteurenincasso en het
rechtmatigheidsonderzoek.

26-02-2021
4

De komende verslagperiode zal de nadruk van de w erkzaamheden liggen op
de debiteurenincasso. Verder neemt de curator naar verw achting een besluit
ten aanzien van de vervolgstrategie in het rechtmatigheidsonderzoek.

25-08-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

20-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

25-08-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen (financieel) verslag.
Disclaimer:
Hoew el 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 w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

20-09-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

