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Algemene gegevens
Naam onderneming
JMS E-BIKE B.V.

09-01-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 14 november 2018 van de rechtbank Overijssel w erd het
faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap JMS E-Bike B.V.,
gevestigd te (8042 PD) Zw olle aan het adres Branderw eg 1E (hierna: ‘JMS’). In
dit faillissement w erd mr. A.H. Margradant tot rechter-commissaris aan-gesteld
en mr. R.J. van Betten benoemd tot curator.

09-01-2019
1

Het faillissement is uitgesproken naar aanleiding van een door enkele
schuldeisers ingediend faillissementsrekest.
Op 14 november 2018 heeft de curator een uitvoerige bespreking gevoerd met
een manager en aandeelhouder van curanda, de heer J. Overw eg. Bij die
gelegenheid zijn onder andere de achtergronden, oorzaken en meer recente
gebeurtenissen voorafgaand aan het faillissement besproken, alsmede de
verslechterende financiële en liquiditeitspositie gedurende m.n. het afgelopen
jaar en de vermogenspositie van de vennootschap en de toestand van de
boedel. Vervolgens heeft ook een bespreking plaatsgevonden met de
bestuurder van JMS, mevrouw T. Zhang.

Activiteiten onderneming
JMS exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met de import van en
het verkopen van elektrische vouw fietsen aan retailers.

09-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 168.382,69

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -74.739,64

Toelichting financiële gegevens
De gegevens van 2018 betreffen gegevens die gebaseerd op een
kolommenbalans van 1 december 2018 tot en met 31 december 2018.

09-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

09-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-01-2019
1

€ 405,35

13-09-2019
3

€ 7.005,35

08-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-11-2018

09-01-2019
1

t/m
9-1-2019
van
12-4-2019

13-09-2019
3

t/m
13-9-2019
van
14-9-2019

20-04-2020
4

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

18-12-2020
5

t/m
18-12-2020
van
19-12-2020

08-04-2021
6

t/m
1-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 54 min

3

25 uur 18 min

4

21 uur 6 min

5

3 uur 24 min

6

2 uur 54 min

totaal

103 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft in de voorliggende verslagperiode een uitvoerig
boekenonderzoek uitgevoerd. Daarnaast heeft de curator de uitkomsten van
dat onderzoeken met diverse partijen besproken en vervolgstappen
ondernomen.

13-09-2019
3

De curator heeft in de afgelopen periode zijn boekenonderzoek afgerond. Naar
aanleiding daarvan is de curator in gesprek gegaan met zow el een schuldeiser
als het bestuur. De curator verw ijst naar onderdeel 7 van dit verslag.

20-04-2020
4

In de voorliggende verslagperiode is de laatste minnelijke regeling volledig
nagekomen. Dat w as het laatste onderdeel en het faillissement w ordt hierbij
voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten (artikel 16 Fw ).

08-04-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van JMS w ordt gevormd door mevrouw T. Zhang. Feitelijk w as met
name de heer J. Overw eg belast met het voeren van het management.

09-01-2019
1

JMS is opgericht op 14 mei 2004 en de eerste inschrijving in het
Handelsregister heeft plaatsgevonden op 12 januari 2006. Tot aan de
faillietverklaring heeft JMS verschillende handelsnamen gevoerd w aaronder
Euro E-bike (EMV) B.V. en Euro E-bike (JMS).
JMS heeft in totaal drie aandeelhouders, te w eten mevrouw T. Zhang (‘Zhang’)
(40%), de heer J. Overw eg (‘Overw eg’) (35%) en de heer F. Huisjes (‘Huisjes’)
(25%).
Zhang en Huisjes zijn als aandeelhouder toegetreden tot JMS op 23 januari
2007. Overw eg is op 18 november 2013 als aandeelhouder toegetreden tot
JMS.

1.2 Lopende procedures
Op faillissementsdatum w aren er zow el voor als tegen JMS geen procedures
aanhangig.

09-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
JMS heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten.

1.4 Huur

09-01-2019
1

1.4 Huur
JMS huurt een ruimte in het bedrijfspand aan de Branderw eg 1E te Zw olle. De
verhuurder is Van Triest B.V. De verhuurder heeft de huurovereenkomst
opgezegd op 14 december 2018, w aardoor de huurovereenkomst ex artikel 39
Fw eindigt op 14 maart 2019.

09-01-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de door de curator met de heer Overw eg gevoerde gesprekken en op basis
van diverse aan de curator verstrekte documenten heeft de curator het
navolgende beeld gekregen van de achtergronden en de oorzaken van het
onderhavige faillissement.
JMS is in 2011 begonnen met het verkopen van elektronische vouw fietsen. JMS
importeerde haar fietsen uit China bij de Suzhou Rununion Company-fabriek.
Vanaf het moment dat het product op de markt kw am, zijn er veel informele
dealerschappen opgezet met afnemers/resellers van de elektronische
vouw fietsen. Het (externe) logistiek centrum zit in Hoogeveen en vanuit Zw olle
w erden de opdrachten gegeven om de elektronische vouw fietsen te
transporteren naar de retailers. Op een gegeven moment w erden er door JMS
300 elektronische vouw fietsen per jaar verkocht w aarbij de onderneming als
doel had om dit op te laten lopen naar 1000 tot 2000 elektronische
vouw fietsen per jaar.
Om verdere groei van het bedrijf na te streven, heeft directie van JMS besloten
om aanvullende financiering op te vragen door middel van crow dfunding. In
september 2016 heeft Stichting Collin Crow dfund (‘Crow dfund’) deze
financiering verstrekt.
In september 2017 heeft de European Bicycle Manufracturers Association een
klacht ingediend bij de Europese Commissie vanw ege het overspoelen van de
Europese markt met Chinese elektronische (vouw -)fietsen tegen een prijs
lager dan de w aarde van het product. De Europese Commissie is vervolgens in
oktober 2017 gestart met een onderzoek naar verschillende importeurs en
fabrikanten van elektronische (vouw -)fietsen afkomstig uit China. Een
aanvullend subsidieonderzoek door de Europese Commissie naar mogelijke
staatssteun van de Chinese overheid aan deze fabrieken is eind december
2017 ingesteld.
In februari 2018 hebben afgevaardigden van de Europese Commissie
onderzoek gedaan bij de fabriek van JMS in China en in mei 2018 w erd bekend
dat (i) importeurs van Chinese elektronische fietsen de import hiervan moeten
registreren en (ii) mogelijk retrospectieve heffingen (antidumpingsmaatregelen) over de import van de fietsen zouden kunnen w orden
geheven.
In juni heeft JMS met de Europese Commissie gecorrespondeerd en verw eer
gevoerd tegen de voorgenomen heffingen. De Europese Commissie heeft
vervolgens in juni aangekondigd dat voor JMS een voorlopige heffing zou gaan
gelden, deze op 18 juli 2017 vastgesteld op 83,6 % en verder aangegeven
dat eind januari 2019 een definitief besluit zou w orden genomen over de
uitkomsten van het onderzoek.
Als gevolg van het door de Europese Commissie voorlopig vastgestelde
importtarief, w as het voor JMS niet meer lucratief om de elektronische
vrouw fietsen vanuit China te importeren en heeft zij eveneens geplaatste
orders van eind 2017 in de haven Rotterdam laten staan en later

09-01-2019
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teruggestuurd naar China. Als gevolg daarvan is er geen omzet meer
gegenereerd door JMS w aardoor er verschillende crediteuren onbetaald zijn
gelaten. Alhoew el Collin Crow dfund, de Coöperatieve Rabobank U.A.
(‘Rabobank’) en de particuliere investeerders een definitief besluit van de
Europese Commissie w ilde afw achten, hebben enkele (kleine) crediteuren op 9
oktober 2018 besloten om een faillissementsrekest in te dienen. Op 14
november 2018 is vervolgens het faillissement van JMS uitgesproken. Op 15
november 2018 heeft de Europese Commissie het definitieve importtarief voor
JMS vastgesteld op 63,2%, w aardoor ook voor de eventuele toekomst geen
mogelijkheden meer zijn om de onderneming voort te zetten.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

09-01-2019
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w as er één w erknemer in dienst bij curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In de periode van een jaar voorafgaand aan het faillissement w as ook nog een
aandeelhouder in loondienst. Dat dienstverband is in september 2018
geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-11-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

09-01-2019
1

2.4 Werkzaamheden personeel
Op faillissementsdatum w aren de bedrijfsactiviteiten reeds beëindigd.
Aangezien van voortzetting van de bedrijfsactiviteiten geen sprake zou zijn,
heeft de curator het in het belang van de boedel ge-acht om het
dienstverband met alle personeelsleden zo spoedig mogelijk te beëindigen.

09-01-2019
1

Aldus heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris per 16
november 2018 het in loondienst van curanda w erkzame personeel schriftelijk
ontslag aangezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn
overeenkomstig het bepaalde in de Faillissementsw et. Het UW V heeft
vervolgens de w erknemers schriftelijk geïnformeerd omtrent de individuele
opzegtermijnen.
In de schriftelijke ontslagaanzegging heeft de curator het personeel tevens
voorgelicht omtrent de financiële gevolgen van het uitgesproken faillissement
ten aanzien van hun achterstallige loonaanspraken en voorts omtrent de
mogelijkheid om binnen 5 dagen tegen de ontslagaanzegging bezw aar te
maken. Tevens heeft de curator op genoemde datum de nodige
voorbereidingen getroffen om te bew erkstelligen dat tijdens een tezamen met
UW V de benodigde formaliteiten met betrekking tot de Loongarantieregeling
konden w orden geregeld.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
JMS heeft geen registergoederen in eigendom (gehad).

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

09-01-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel van de onderneming van JMS behoren diverse bedrijfsmiddelen,
met name (incourante) inventaris. De inventaris is verpand aan een
aandeelhouder (1e pandrecht) en financier Collin Crow dfund (2e pandrecht).

09-01-2019
1

De bedrijfsmiddelen en de voorraad zijn bij gebreke van overeenstemming met
een onderhandse koper door de curator op een veiling ingebracht.
Voorafgaand daaraan hebben de pandhouders hun pandrechten op de
betreffende activa vrijgegeven omdat zij een beperkte opbrengst verw achtten.
De activa heeft € 1.240,- exclusief btw opgeleverd en daarop w orden de
veilingkosten nog in mindering gebracht. De curator heeft de finale afrekening
nog niet ontvangen en verw acht de netto opbrengst op korte termijn te
ontvangen op de boedelrekening.

12-04-2019
2

De netto-opbrengst van de activa bedraagt na veilingkosten €405,35. Dat
bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

13-09-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten zijn reeds medio juni 2018 gestaakt. Er is derhalve geen sprake
van onderhanden w erk.

09-01-2019
1

Er is nog w el sprake van een bescheiden voorraad. De curator heeft de
voorraad in kaart gebracht en is doende om een verkoop daarvan te
realiseren. De curator komt hierop in het volgende verslag te-rug.
De voorraad is gezamenlijk met de bedrijfsmiddelen verkocht. De curator
verw ijst naar het betreffende onderdeel in dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

12-04-2019
2

Toelichting andere activa
Vervoermiddelen
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er in de boedel tw ee bedrijfsw agens
aanw ezig van het merk Volksw agen, geleaset van de Rabobank op basis van
een financial leaseovereenkomst.

09-01-2019
1

Op de tw ee bedrijfsw agen rusten pandrechten van zow el de heer Overw eg,
Collin Crow dfund en Rabobank. Partijen hebben in onderling overleg besloten
dat Rabobank en Collin Crow dfund op basis van de hun toekomende
pandrechten de vervoersmiddelen ieder afzonderlijk zullen verkopen en hun
vordering uit de opbrengst zullen voldoen.
Banksaldi, liquide middelen
Door JMS w erd een zakelijke rekening aangehouden bij Rabobank. Het saldo
op de bankrekening w as beperkt credit, maar dat is verrekend met de
vordering van Rabobank terzake kosten.
Vordering op directie
Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.
De curator heeft nog geen informatie ontvangen over de opbrengst van de
vervoermiddelen en met w elk bedrag de ingediende vorderingen moeten
w orden verminderd.

12-04-2019
2

De curator verw ijst naar onderdeel 5.3 van dit verslag.

18-12-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie volgt dat de debiteuren van JMS een totaalbedrag van €
183,30 onbetaald hebben gelaten. De curator heeft de debiteuren nog niet
aangeschreven omdat sprake is van een verpanding.

09-01-2019
1

De curator komt hierop in het volgende verslag terug.
De debiteuren zijn verpand aan Collin Crow dfund en de heer Overw eg.
Nader onderzoek heeft aangetoond dat er geen sprake w as van enige
debiteur.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

20-04-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.842.395,00

09-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft zich gemeld met een vordering van € 48.423,95 uit hoofde
van de tussen JMS en Rabobank gesloten financial leaseovereenkomsten.
€ 43.323,95

13-09-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft één van de voertuigen te gelden gemaakt. De ingediende
vordering is daarom verlaagd tot € 43.323,95

5.2 Leasecontracten
Er zijn tw ee financial leaseovereenkomsten gesloten met de Rabobank voor de
lease van tw ee bedrijfsw agens van het merk Volksw agen.

09-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De heer Overw eg, Collin Crow dfund en Rabobank hebben zich als
zekerheidsgerechtigden in het faillissement gemeld.

09-01-2019
1

De heer Overw eg en Collin Crow dfund hebben een pandrecht op alle
inventaris, voorraad en vorderingen van JMS. Collin Crow dfund heeft in het
bijzonder een pandrecht op alle overige roerende zaken, w aaronder één van
de tw ee bedrijfsw agens van JMS. De heer Overw eg heeft daarnaast een
pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten van JMS (w aaronder op de
domein- en handelsnaam). De Rabobank heeft een pandrecht op de tw ee
bedrijfsw agens van JMS.
Collin Crow dfund heeft een bedrijfsw agen te gelde gemaakt. Hierdoor is de
vordering van Collin Crow dfund verlaagd van €214.958,84 naar €196.240,34.

13-09-2019
3

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die een eigendomsvoorbehoud jegens de boedel
hebben ingeroepen.

09-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die zich op een retentierecht hebben beroepen.

5.7 Reclamerechten

09-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die het recht van reclame jegens de boedel hebben
ingeroepen.

09-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is nog met diverse partijen in onderhandeling over een mogelijke
overname van de activa en/of activiteiten van JMS. De curator komt daarop in
het volgende verslag terug.

09-01-2019
1

De onderhandelingen hebben niet geleid tot overeenstemming. De curator zag
zich daarom genoodzaakt om tot veiling van de activa over te gaan.

12-04-2019
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

De financiële administratie w erd door JMS bijgehouden in een boekhoudpakket
en lijkt op dit moment adequaat te zijn gevoerd. In ieder geval w as deze voor
de curator (voorlopig) toereikend om alle financiële en overige relevante
informatie op te vragen.

09-01-2019
1

Op basis van de actuele bevindingen van de curator lijkt de administratie een
betrouw bare indruk te maken, zodat daaruit in ieder geval naar de huidige
stand voldoende de rechten en verplichten van JMS kunnen w orden afgeleid.
De curator meent derhalve voorlopig te kunnen constateren dat JMS aan haar
(w ettelijke) boekhoudverplichting heeft voldaan.
De curator zal nog nader onderzoek naar de administratie verrichten en
daarop in een volgend verslag terugkomen.
In de voorliggende verslagperiode heeft de curator een uitvoerig
boekenonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nog
aanvullende informatie bij de directie van JMS opgevraagd en de curator
verw acht het boekenonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

12-04-2019
2

In de afgelopen periode heeft de curator de aanvullende informatie ontvangen.
De curator meent voorlopig te kunnen constateren dat aan de boekhoudplicht
is voldaan.

13-09-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de verplichte deponering van de (laatste) jaarrekening heeft JMS niet
voldaan. De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 11 februari 2016, de
jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 9 juni 2016 en de jaarrekening over
2016 is gedeponeerd op 9 augustus 2017.

09-01-2019
1

De jaarrekeningen over het jaar 2017 is voorafgaand aan het faillissement nog
niet gepubliceerd en gedeponeerd. De curator komt hierop in een volgend
verslag terug.
De curator komt hierop terug nadat het boekenonderzoek is afgerond.

12-04-2019
2

JMS heeft voldaan aan haar deponeringsverplichting.

13-09-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal hiernaar geen onderzoek doen omdat een eventuele vordering
reeds is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal bij de verdere behandeling en afw ikkeling van het onderhavige
faillissement de (feitelijke) gang van zaken en de (rechts)handelingen van de
bedrijfsleiding nader onderzoeken met het oog op eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting
De curator heeft enkele vragen over de administratie voorgelegd aan het
bestuur. De curator heeft daarop nog geen antw oord ontvangen en zal zich in
de komende verslagperiode beraden op vervolgstappen.

Toelichting
De bestuurder is niet meer w oonachtig in de Europese Unie en de curator komt
niet met haar in contact. De curator zal in de komende verslagperiode een
definitieve beslissing nemen over de vervolgstappen.

Toelichting
De curator acht het niet opportuun om tot verdere maatregelen over te gaan.

7.6 Paulianeus handelen

09-01-2019
1

20-04-2020
4

18-12-2020
5

08-04-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal bij in de komende verslagperiode(n) aandacht besteden aan de
vraag of rechtshandelingen zijn verricht, w aarvan op de voet van artikel 42 of
47 Faillissementsw et zou moeten w orden geconcludeerd dat deze als
paulianeus zijn te beschouw en.

09-01-2019
1

Daarnaast zal de curator onderzoek doen met het oog op de vraag of voor
faillissementsdatum verrekeningen hebben plaatsgevonden door crediteuren
en/of financiers op een tijdstip w aarop men w ist c.q. voor hen te verw achten
w as dat de schuldenaar zou failleren, in w elk geval sprake zou kunnen zijn van
een ontoelaatbare schuldoverneming als bedoeld in de artikelen 53 c.q. 54
Faillissementsw et.
Ja

20-04-2020
4

Toelichting
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de betalingen aan een
schuldeiser in de periode voorafgaand aan het faillissement mogelijk
kw alificeren als paulianeuze rechtshandelingen. De curator heeft met deze
partij een regeling getroffen op basis w aarvan een vergoeding aan de boedel
w ordt (terug)betaald van €9.000. Dat bedrag zal in termijnen w orden voldaan.
Ja

18-12-2020
5

Toelichting
Inmiddels is conform afspraak een bedrag van EUR 1.600 betaald op de
boedelrekening. De curator is op dit moment in overleg over een mogelijke
aanpassingen van de regeling. De curator komt hierop in het volgende verslag
terug.
Ja

08-04-2021
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Toelichting
Er is conform de regeling een totaalbedrag van EUR 6.600 aan de boedel
vergoed.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft uitvoerige onderhandelingen gevoerd met een schuldeiser.
Dat heeft geleid tot een minnelijke regeling.

20-04-2020
4

In de voorliggende periode is de regeling volledig nagekomen.

08-04-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 686,05

09-01-2019
1

Toelichting
De directe boedelschulden zullen in het onderhavige faillissement beperkt
blijven. De curator verw acht dat geen andere boedelschulden opkomen dan de
algemene faillissementskosten die verband houden met de behandeling en
afw ikkeling van het faillissement, een boedelvordering van UW V in het kader
van de Loongarantieregeling en een vordering van de verhuurder in verband
met de opzegging van de huurovereenkomst.
De boedelvordering van de verhuurder bedraagt momenteel € 686,05.
€ 2.764,59

12-04-2019
2

Toelichting
De boedelvordering van de verhuurder bedraagt momenteel € 2.764,95.
€ 5.852,30

18-12-2020
5

Toelichting
De boedelvordering van de verhuurder bedraagt momenteel € 2.764,95 en de
boedelvordering van het UW V bedraagt € 3.087,71.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.154,00

09-01-2019
1

Toelichting
Per verslagdatum bedraagt de totale ter verificatie aangemelde fiscale
schuldenlast € 19.154 terzake Motorrijtuigenbelasting, Omzetbelasting en
Loonheffing.
€ 33.719,00

12-04-2019
2

Toelichting
Per verslagdatum bedraagt de totale ter verificatie aangemelde fiscale
schuldenlast € 33.719,- terzake Motorrijtuigenbelasting, Omzetbelasting en
Loonheffing.
€ 38.997,00
Toelichting
Per verslagdatum bedraagt de totale ter verificatie aangemelde fiscale
schuldenlast € 38.997,- terzake Motorrijtuigenbelasting, Omzetbelasting en
Loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV

18-12-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De loonvordering van het UW V, zow el over de prefaillissements- als
boedelperiode dient nog te w orden geformaliseerd in verband met de
overname van de loonverplichtingen ingevolge artikel 61 W W . De curator
verw acht een dergelijke opgave in de komende verslagperiode te ontvangen.
€ 7.699,43

09-01-2019
1

18-12-2020
5

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van € 7.699,43.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator verw acht dat op basis van de huidige stand van het faillissement
geen overige preferente crediteuren zullen opkomen in dit faillissement.

09-01-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

09-01-2019
1

Toelichting
De curator heeft alle volgens de administratie van gefailleerde bij het
faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de gelegenheid
gesteld om hun vordering ter verificatie aan te melden. Tot op heden hebben
11 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie
aangemeld.
15

12-04-2019
2

Toelichting
Tot op heden hebben 15 concurrente crediteuren een vordering bij de curator
ter verificatie aangemeld.
21

13-09-2019
3

Toelichting
Tot op heden hebben 21 concurrente crediteuren een vordering bij de curator
ter verificatie aangemeld.
22
Toelichting
Tot op heden hebben 22 concurrente crediteuren een vordering bij de curator
ter verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-04-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.171,98

09-01-2019
1

Toelichting
Naar de huidige stand van het onderhavige faillissement zijn bij de curator
geen vorderingen ter verificatie aangemeld, die door de curator (of het bestuur
van JMS) w orden betw ist.
€ 26.665,00

12-04-2019
2

Toelichting
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal
€ 26.665,00.
€ 276.250,10

13-09-2019
3

Toelichting
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal
€ 276.250,10.
€ 291.027,81

08-04-2021
6

Toelichting
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in
totaal € 291.027,81.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar de huidige stand van de boedel lijkt het niet w aarschijnlijk dat na
voldoening van de algemene faillissementskosten w egens de behandeling van
het faillissement en de boedelvordering van UW V nog een uitkering zal
kunnen plaatsvinden aan de prefaillissementscrediteuren. De curator verw acht
dat hij te zijner tijd hieromtrent meer duidelijkheid zal kunnen geven.

09-01-2019
1

Het faillissement w ordt hierbij voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan
baten (artikel 16 Fw ).

08-04-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Naar de huidige stand van de boedel lijkt het niet w aarschijnlijk dat na
voldoening van de algemene faillissementskosten w egens de behandeling van
het faillissement en de boedelvordering van UW V nog een uitkering zal
kunnen plaatsvinden aan de prefaillissementscrediteuren. De curator verw acht
dat hij te zijner tijd hieromtrent meer duidelijkheid zal kunnen geven.

12-04-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op faillissementsdatum w aren er zow el voor als tegen JMS geen procedures
aanhangig.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

09-01-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode een definitief standpunt innemen
naar aanleiding van de uitkomsten van het boekenonderzoek.

13-09-2019
3

De curator zal erop toezien dat de betalingsregeling met een partij (zie
onderdeel 7) w ordt nageleefd. Daarnaast zal de curator zich beraden op
eventuele vervolgstappen richting het bestuur omdat vragen onbeantw oord
blijven.

20-04-2020
4

De curator zal overleggen voeren over een aanpassing van de regeling
(onderdeel 7). Daarnaast zal de curator een definitieve beslissing nemen over
de stappen die hij kan nemen tegen de bestuurder (die op dit moment
w oonachtig is buiten de EU).

18-12-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De fase van afw ikkeling van het faillissement en de daarbij nog uit te voeren,
af te w ikkelen en te onderzoeken kw esties maken het voor de curator op dit
moment niet mogelijk om aan te geven op w elke termijn dit faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

09-01-2019
1

Gelet op de betalingsregeling met de schuldeiser zal het faillissement niet
eerder dan het vierde kw artaal van 2020 kunnen w orden afgew ikkeld.
Daarnaast is het mogelijk dat de stappen richting het bestuur meer tijd in
beslag zullen nemen als het bestuur niet reageert.

20-04-2020
4

De curator verw acht het faillissement in de eerste helft van 2021 te kunnen
afw ikkelen.

18-12-2020
5

Het faillissement w ordt hierbij voorgedragen voor afw ikkeling bij gebrek aan
baten (artikel 16 Fw ).

08-04-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal in de volgende verslagperiode met name proberen om een
overname te bew erkstelligen. De curator zal voorts nader onderzoek doen in
de administratie. Daarnaast zal de curator een rechtsmatigheidsonderzoek
uitvoeren.

09-01-2019
1

De curator zal in de komende verslagperiode zijn boeken- en
rechtmatigheidsonderzoek vervolgen en afronden.

12-04-2019
2

Bijlagen
Bijlagen

