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R-C
Curator

mr. W.J. Don
mr A.W. van Meegdenburg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Joa Montage B.V.

18-12-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Joa Montage B.V., statutair gevestigd te Alphen aan
den Rijn, kantoorhoudende te (2408 CC) Alphen aan den Rijn aan het
Frankrijkpark 47.

18-12-2019
1

Activiteiten onderneming
In het Handelsregister (KvK) is de volgende omschrijving opgenomen:
"Algemene metaalbew erking w aaronder - doch niet uitsluitend - lassen en het
verzorgen van staalconstructie in de bouw ".

18-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 188.338,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -7.256,00

€ 44.892,00

Toelichting financiële gegevens
Met 2018 w ordt het boekjaar 2018 bedoeld. Dit is tevens het boekjaar w aarin
de gefailleerde vennootschap is opgericht. Over boekjaar 2019 zijn nog geen
(volledige) boekhoudkundige gegevens beschikbaar.

18-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

18-12-2019
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring van gefailleerde w aren er nog 2 w erknemers
is dienst.

Boedelsaldo
€ 4.121,35

18-12-2019
1

€ 4.665,85

18-03-2020
2

Toelichting
De curator heeft één van de bedrijfsvoertuigen van de gefailleerde
vennootschap onderhands verkocht voor een bedrag ad € 544,50 inc. btw .
€ 4.572,70

16-09-2020
4

Verslagperiode
van
19-11-2019

18-12-2019
1

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

18-03-2020
2

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

18-06-2020
3

t/m
16-6-2020
van
17-6-2020
t/m
16-9-2020

Bestede uren

16-09-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 59 min

2

104 uur 23 min

3

16 uur 42 min

4

6 uur 54 min

totaal

160 uur 58 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren t/m 17 december 2019:
mr. A.W . van Meegdenburg: 3,60 uur
mr. R. Mons: 24,50 uur
Insolventieafdeling: 4,88 uur

18-12-2019
1

Dit verslag betreft het eerste faillissementsverslag en is een momentopname
van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is gebaseerd op thans
bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de
administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden.
Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuw e inzichten
leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens,
conclusies en/of meningen later kunnen w orden gew ijzigd. Aan dit verslag
kunnen dan ook geen rechten w orden ontleed.
Totaal bestede uren t/m 15 maart 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 13,50 uur
mr. R. Mons: 45,20 uur
Insolventieafdeling: 93,72 uur

18-03-2020
2

Totaal bestede uren t/m 16 juni 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 15:42 uur
mr. R. Mons: 52:24 uur
Insolventieafdeling: 111:07 uur

18-06-2020
3

Totaal bestede uren t/m 15 september 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 19:00 uur
mr. R. Mons: 54:54 uur
Insolventieafdeling: 112:13 uur

16-09-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 9 april 2018.
De bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer M.J.M.
Burnama. De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde w erkzaamheden
exploiteerde op het gebied van constructiebouw en volglas balustrades.

18-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de bestuurder en zijn advocaat lopen er tw ee procedures w aarbij
gefailleerde betrokken is. Het gaat om een procedure inzake een
arbeidsgeschil en een procedure ter zake een vordering tot betaling.
Gefailleerde zou in beide procedures gedaagde partij zijn. De curator heeft de
nodige gegevens hierover opgevraagd.

18-12-2019
1

In de bovenstaande procedures zijn vooralsnog geen ontw ikkelingen.

18-03-2020
2

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder w as er sprake van een aantal verzekeringen voor
voertuigen en bedrijfs(aansprakelijkheids)verzekering. De curator heeft de
verzekeraars aangeschreven.

18-12-2019
1

Naar telefonische mededeling van de verzekeraar zijn de bedrijfsverzekeringen
reeds (ruim) vóór het faillissement van gefailleerde geroyeerd.

18-03-2020
2

1.4 Huur
Er w as sprake van een huurovereenkomst van een garagebox. Naar zeggen
van de verhuurder is de tenaamstelling van deze huurovereenkomst in de
zomer van 2019 gew ijzigd naar een andere vennootschap, w aarvan de
bestuurder eveneens enig aandeelhouder is. Er zou geen sprake (meer) zijn
van een vordering op gefailleerde. De curator heeft een en ander in onderzoek
genomen.

18-12-2019
1

De curator heeft vastgesteld dat de huurovereenkomst van de garagebox niet
(meer) op naam van gefailleerde staat en dat de voormalig verhuurder niets
meer te vorderen heeft.

18-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder is er voldoende w erk op de markt. Echter, op
de uitgevoerde projecten zijn substantiële verliezen geleden, doordat de
materiaal- en arbeidskosten fors zijn toegenomen. Hierdoor zijn er
betalingsachterstanden ontstaan die gefailleerde niet te boven is gekomen.
Daarnaast heeft de bestuurder aangegeven dat hij door het gebrek aan
toezicht op de uitvoering van diverse projecten geen controle kon houden op
de w erkzaamheden.
De curator zal het oorzakenonderzoek uitvoeren, in samenhang met het in
onderdeel 7 vermelde rechtmatigheidsonderzoek.

18-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

18-12-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 2 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

18-12-2019
1

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde w aren er in het jaar vóór het
faillissement (2018) er 12 personeelsleden in dienst. Uit de thans voorhanden
informatie blijkt dat deze w erknemers reeds vóór faillietverklaring van
gefailleerde uit dienst van gefailleerde zijn getreden. De curator zal dit verder
onderzoeken.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-11-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft bij brief d.d. 27 november 2019 de w erknemers van
gefailleerde geïnformeerd over de gevolgen van het ontslag. Uit de verstrekte
informatie van gefailleerde blijkt nog niet in hoeverre de w erknemers
aanspraak maken op een uitkering van het UW V.

18-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Daarvan is geen sprake.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

18-12-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

18-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsauto's

€ 450,00

€ 225,00

totaal

€ 450,00

€ 225,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op naam van gefailleerde staan 7 voertuigen in eigendom. De curator zal in
overleg met de pandhouder (zie hierna onderdeel 5) de w erkzaamheden ter
inventarisatie en verkoop van de voertuigen ter hand nemen. Tevens zal de
curator onderzoeken of gefailleerde nog beschikt over andere
bedrijfsmiddelen.

18-12-2019
1

Tot op heden is het voor de curator ondoenbaar gebleken de exacte locaties
van de voertuigen te achterhalen en de voertuigen nader te inventariseren. De
curator heeft één van de voertuigen onderhands verkocht. De curator heeft
voor w at betreft de overige voertuigen de pandhouder een redelijke termijn
gesteld om het pandrecht uit te oefenen (zie hierna onderdeel 5).

18-03-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien hiervan sprake zou zijn, is de fiscus bevoorrecht bij de opbrengst van
de bedrijfsmiddelen voor zover het bodemzaken betreft.

18-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- inventarisatie en verkoop voertuigen
- onderzoek overige bedrijfsmiddelen

18-12-2019
1

- inventarisatie en verkoop/afw ikkeling voertuigen gaat door
- overige bedrijfsmiddelen zijn niets w aard gebleken

18-03-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hiervan is tot op heden niet gebleken. De curator heeft een en ander in
onderzoek.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

18-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- onderzoek naar voorraad / onderhanden w erk.

18-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 4.121,75

totaal

€ 4.121,75

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikte over een saldo op de bankrekening van € 4.121,75. Dit
bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. Naar eventuele overige
andere activa w ordt onderzoek gedaan.

18-12-2019
1

Van overige andere activa is tot op heden niet gebleken

18-03-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
- onderzoek naar andere activa.

18-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Gezamenlijk openstaande debiteuren

€ 16.748,60

totaal

€ 16.748,60

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de boekhouding van gefailleerde beloopt de openstaande
debiteurenportefeuille op € 16.748,60. De curator zal met de pandhouder (zie
onderdeel 5) overleggen op w elke w ijze de vorderingen w orden geïncasseerd.
Voorts heeft de curator in onderzoek of sprake is van een rekening courantvordering op de bestuurder.

18-12-2019
1

De curator heeft met de bestuurder een regeling getroffen ter terugbetaling
van de bovengenoemde rekening courant-vordering. De regeling w ordt thans
niet nageleefd.

18-03-2020
2

De curator is in overleg met de gestelde pandhouder over de incasso van de
vorderingen. De regeling met de bestuurder ter zake de rekening courantvordering w ordt (nog steeds) niet nageleefd. De curator beraadt zich op
vervolgstappen.

18-06-2020
3

De situatie is ongew ijzigd.

16-09-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- overleg pandhouder incasso debiteuren
- onderzoek rekening courant-vordering

18-12-2019
1

De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

18-03-2020
2

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

18-06-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 67.462,98

18-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De curator is gebleken van drie financiers (geen bankinstellingen). Zij hebben
vorderingen van € 14.190,21, € 44.881,41 en € 8.391,36 ingediend bij de
curator. Tw ee financiers hebben daarbij pandrecht op inventaris en voorraad
ingeroepen. De curator heeft vooralsnog vastgesteld dat voor één financier
een rechtsgeldige verpanding heeft plaatsgevonden. De derde financier heeft
een pandrecht op vorderingen op derden ingeroepen. De curator heeft ten
aanzien van dit pandrecht ook vooralsnog vastgesteld dat deze rechtsgeldig is
geschied.
€ 67.462,98
Toelichting vordering van bank(en)
In het kader van het uitoefenen van haar pandrecht heeft een debiteur
gesteld dat ten aanzien van die specifieke vordering een goederenrechtelijk

18-03-2020
2

pandverbod geldt. De curator heeft dit standpunt in onderzoek.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is tot op heden niet gebleken.

18-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De tw ee hierboven genoemde financiers hebben, naar voorlopig oordeel van
de curator, succesvol een pandrecht gevestigd op de roerende zaken van de
gefailleerde, evenals de vorderingen op derden. De curator is met deze
pandhouders in overleg over de verkoop/executie van de roerende zaken,
danw el de incasso van de vorderingen op derden.

18-12-2019
1

De activa van de gefailleerde vennootschap betreffen hoofdzakelijk een
zevental bedrijfsvoertuigen. De curator heeft in overeenstemming met de
pandhouder één van deze voertuigen verkocht. Voor w at betreft de overige
voertuigen is het voor de curator tot op heden ondoenbaar gebleken om de
voertuigen te lokaliseren en te inventariseren. De curator heeft derhalve de
pandhouder een redelijke termijn gesteld w aarin het pandrecht kan w orden
uitgeoefend.

18-03-2020
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Met betrekking tot de incasso van de vorderingen op derden is de curator met
de pandhouder nog steeds in beraad. De curator onderzoekt of de gefailleerde
vennootschap een vordering op derde(n) heeft uit hoofde van een
onrechtmatige cessie/onverschuldigde betaling/niet bevrijdende betaling.
Voor de incasso van de vorderingen op derden is, met namelijk met betrekking
tot de grootste debiteur, de incassow erkzaamheden opgepakt door de
pandhouder. Dat heeft nog niet tot een vruchtbaar resultaat geleid. De
pandhouder en de curator beraden zich op vervolgstappen.

18-06-2020
3

5.4 Separatistenpositie
De tw ee financiers met (vooralsnog) rechtsgeldig gevestigde pandrechten
nemen een separatistenpositie in.

18-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is tot dusver niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

18-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is tot dusver niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

18-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is tot dusver niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

18-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 225,00

18-03-2020
2

Toelichting
Het bovenstaand bedrag is de boedelbijdrage uit de verkoop van het
bedrijfsvoertuig, exc. btw .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten

18-12-2019
1

Nader overleg met pandhouder over rechtsgeldigheid pandrecht (in verband
met het gestelde pandverbod), evenals over de uitw inning van pandrechten.

18-03-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Daarvan is geen sprake.

18-12-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-12-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

18-12-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden van een doorstart zullen door de curator w orden
onderzocht.

18-12-2019
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

18-12-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

18-12-2019
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er zijn voor alsnog geen w erkzaamheden te verrichten.

7. Rechtmatigheid

18-12-2019
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7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een digitaal bestand ontvangen dat volgens (de boekhouder
van) de bestuurder boekhoudkundige informatie bevat. Daarnaast is de
crediteuren- en debiteurenadministratie aan de curator overhandigd. De
curator zal de administratie en boekhouding onderzoeken.

18-12-2019
1

Het onderzoek is gaande.

18-03-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Op 3 april 2019 is de jaarrekening over boekjaar 2018 gedeponeerd, mitsdien
tijdig.

18-12-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Daarvan is geen sprake. Deze verklaring is ook niet vereist nu gefailleerde valt
binnen de door de w et gestelde grenzen van artikel 2:396 lid 1 BW en is
vrijgesteld van accountantscontrole.

18-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is opgericht op 9 april 2018. Blijkens de statuten bedraagt het bij
oprichting geplaatste kapitaal € 1,00, verdeeld over 10 'gew one aandelen', elk
nominaal groot € 0,10 en heeft volstorting van de aandelen plaatsgevonden.
Gelet op het beperkte financiële belang zal de curator het onderzoek naar de
volstorting achterw ege laten.

18-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt door de curator onderzocht.

Toelichting
Het onderzoek is gaande.

18-12-2019
1

18-03-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-12-2019
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Toelichting
De curator is gebleken dat een vordering op een opdrachtgever is gecedeerd
aan de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven dat de cessie te maken
had met een (conservatoir) derdenbeslag onder de opdrachtgever. De curator
heeft deze kw estie in onderzoek genomen.

Toelichting
Het onderzoek is gaande.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

18-03-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft geconstateerd dat de heer Burnama in 2019, al dan niet
tezamen met zijn partner, een nieuw e vennootschap heeft opgericht die
dezelfde bedrijfsactiviteiten als gefailleerde uitvoert. De curator neemt dit in
onderzoek, evenals de overige w erkzaamheden in het
rechtmatigheidsonderzoek als hiervoor genoemd onder 7.1, 7.4, 7.5 en 7,6.

18-12-2019
1

Het onderzoek is gaande.

18-03-2020
2

De curator heeft in afgelopen verslagperiode de w erkzaamheden die zien op
de punten 7.1, 7.5 en 7.6 verder voortgezet. Dat zal ook in komende
verslagperiode gebeuren.

18-06-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de rechtmatigheid.

18-12-2019
1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

18-03-2020
2

De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

18-06-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend, maar in in ieder geval:
- salaris en kosten curator: PM
- UW V: PM
€ 7.991,06
Toelichting
- salaris en kosten curator: PM
- UW V: € 7.991,06

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-12-2019
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18-06-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.585,00

18-12-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- Loonbelasting: € 29.121,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 4.809,00.
€ 45.318,00

18-03-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- Loonbelasting: € 36.031,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 6.632,00.
€ 46.846,00

18-06-2020
3

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- Loonbelasting: € 36.031,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 8.160,00
€ 42.330,00

16-09-2020
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Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- Loonbelasting: € 30.771,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.655,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 8.904,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

18-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-12-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De volgens de administratie openstaande crediteuren zijn door de curator
aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. In het volgende
verslag zal een opgave w orden gegeven van het aantal crediteuren dat
concurrente vorderingen heeft ingediend.

18-12-2019
1

14

18-03-2020
2

15

18-06-2020
3

17

16-09-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
In het volgende verslag zal een opgave w orden gegeven van de ingediende
vorderingen.

18-12-2019
1

€ 161.970,93

18-03-2020
2

€ 162.247,93

18-06-2020
3

€ 170.858,87

16-09-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

18-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

18-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. ECP Factoring B.V.
2. W erknemer.

18-12-2019
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9.2 Aard procedures
1. Vordering tot betaling
2. Arbeidsgeschil.

18-12-2019
1

9.3 Stand procedures
De curator doet onderzoek naar de stand van de procedures.

18-12-2019
1

De curator heeft nog geen duidelijkheid verkregen over de stand van de
procedures.

18-03-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
- onderzoek procedures

18-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:
- onderzoek verzekeringen;
- onderzoek huurovereenkomst;
- oorzaakenonderzoek;
- inventarisatie en verkoop voertuigen;
- onderzoek naar overige bedrijfsmiddelen en andere activa;
- overleg pandhouder debiteurenincasso;
- onderzoek rekening courant-vordering;
- onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren;
- onderzoek procedures.

18-12-2019
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De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:
- oorzakenonderzoek
- inventarisatie en verkoop/afw ikkeling voertuigen;
- overleg pandhouder debiteurenincasso;
- onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

18-03-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

18-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2020

16-09-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

18-12-2019
1

