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Algemene gegevens
Naam onderneming
Jonker-Makis Robotics B.V. / Robot Security Systems B.V. / Robot Engineered
Systems B.V.
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Gegevens onderneming
Jonker-Makis Robotics B.V. (“JMR”) is opgericht op 28 december 2015 en
diezelfde dag ingeschreven in het handelsregister. Haar statutaire zetel is
Delft. Zij heeft tevens gehandeld onder de namen “RRC Robotics” en
“RobotRobotsCompany”. Tot 7 november 2019 w as haar statutaire naam
“Robot Robots Company B.V.”.
Robot Security Systems B.V. (“RSS”) is opgericht op 29 december 2015 en een
dag later ingeschreven in het handelsregister. Haar statutaire zetel is
's-Gravenhage.
Robot Engineered Systems B.V. (“RES”) is opgericht op 30 december 2015 en
op 4 januari 2016 ingeschreven in het handelsregister. Haar statutaire zetel is
's-Gravenhage. Zij heeft tevens gehandeld onder de naam “R&D robotics”.
De vennootschappen vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Binnen de vennootschappen w erden verschillende ondernemingen gevoerd,
alle gevestigd te (2629 HH) Delft aan de Rotterdamsew eg 402 P. De
ondernemingen w erden vanuit verschillende vennootschappen gevoerd: er
w as geen strikte financiële scheiding tussen de vennootschappen, bijvoorbeeld
met betrekking tot het uitlenen van personeel aan elkaar.

16-09-2020
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Ten tijde van het faillissement w erden er drie producten ontw ikkeld.
Het eerste product is LEA, een grotendeels uitontw ikkelde rollator robot.
Hiervan zijn er ongeveer 70 gemaakt.
Het tw eede product, dat nog verder ontw ikkeld dient te w orden, is SAM, een
autonoom rondrijdende robot. SAM is oorspronkelijk ontw orpen voor
beveiligingsdoeleinden en is na het uitbreken van de coronacrisis geschikt
gemaakt om virusdodende Uv C lampen te dragen. Er zijn tw ee prototypes
gebouw d.
Het derde product is W Epods, een autonoom rijdend elektrisch busje voor
personenvervoer. Dit product w ordt ontw ikkeld samen met onder meer de
provincie Gelderland.
Eerder zijn ook ontw ikkeld voetballende robots en robots die de functie
hadden van gezelschap voor een huisdier.
Er zijn meer subsidies verstrekt voor de ontw ikkeling van deze producten.
Er is betrekkelijk veel informatie te vinden over de producten op het internet
en YouTube.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 345.896,00

€ -1.247.168,00

€ 2.137.026,00

2017

€ 557.199,00

€ 50.206,00

€ 949.766,00

2019

€ 319.193,00

€ -1.127.125,00

€ 1.779.592,00

Toelichting financiële gegevens
De omzetten van de drie vennootschappen zijn bij elkaar opgeteld. Het
balanstotaal en de w insten en verliezen zijn die van JMR. Ook RES en RSS zijn
verlieslijdend.
De curator zal in een volgend verslag een analyse geven van de financiële
gegevens.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
10

Boedelsaldo

16-09-2020
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Boedelsaldo
16-09-2020
1

Toelichting
JMR: € 25.330,78.
RES: € 6.206,72
RSS: € 6.047,48

05-03-2021
2

Toelichting
JMR: € 57.352,17
RES: € 6.206,72
RSS: € 6.047,48
€ 86.940,75

07-04-2021
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Toelichting
De rechter-commissaris heeft op 22 maart 2021 toestemming verleend om de
faillissementen geconsolideerd af te w ikkelen.

Verslagperiode
van
11-8-2020

16-09-2020
1

t/m
14-9-2020
van
15-9-2020

05-03-2021
2

t/m
7-12-2020
van
8-12-2020

07-04-2021
3

t/m
6-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

126 uur 30 min

2

76 uur 54 min

3

34 uur 54 min

totaal

238 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 126,5 uur
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Van de 126,5 bestede uren zijn er 21,2 gemaakt door de curator en 105,3 door
zijn medew erkers
De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten
dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator
kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.
Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de
belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.
Bestede uren totaal: 206,1.

05-03-2021
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Van de 206,1 bestede uren zijn er 32,6 gemaakt door de curator en 173,5 door
zijn medew erkers.

Bestede uren totaal: 244,2.

07-04-2021
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Van de 244,2 bestede uren zijn er 42,2 gemaakt door de curator en 202 door
zijn medew erkers.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder van JMR is YP-Vision Holding B.V. (“YP”). Deze vennootschap
w as van 19 december 2018 tot 10 oktober 2019 ook enig aandeelhouder. Van
YP is enig bestuurder en enig aandeelhouder de heer em. prof. dr ir P.P. Jonker
(1951).
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JMR is enig bestuurder en enig aandeelhouder van zow el RES als RSS.
JMR had tot 19 december 2018 een derde dochtervennootschap, Robot Care
Systems B.V. (“RCS”). Van die vennootschap zijn de aandelen overgedragen
aan een derde. RCS is gefailleerd op 12 november 2019. In RCS w erd LEA
ontw ikkeld. De activa van RCS zijn (deels) gekocht door JMR.

1.2 Lopende procedures
Geen.
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1.3 Verzekeringen
Er zijn de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. De curator bericht hier nader
over.

16-09-2020
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1.4 Huur
Het door de vennootschap gehuurde kantoorpand ligt aan Rotterdamsew eg
402 P te (2629 HH) Delft. Enige percelen verderop w erd een loods gehuurd.
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De huurovereenkomsten zijn op 17 augustus 2020 opgezegd tegen de eerst
mogelijke datum.
Er is aan de verhuurders een borgsom van drie maanden betaald.
De gehuurde locaties zijn ontruimd en de voorraad met betrekking tot LEA is
extern opgeslagen. Een deel van de zaken, w aaronder enig chemisch afval, is
afgevoerd naar een afvalverw erker.

07-04-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft als (directe) oorzaak aangew ezen het uitbreken van de
Covid-19 pandemie, w aardoor de vraag naar producten en de bereidheid van
investeerders (tijdelijk) is verdw enen. Er zou een directe financieringsbehoefte
zijn van ongeveer k€ 500.
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De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
Voor een volledig antw oord op de vraag w at de oorzaken zijn, lijkt een analyse
vereist naar de vraag of er (in potentie) voldoende vraag zou zijn gew eest
voor de producten en of die in voldoende mate onder de aandacht zijn
gebracht van mogelijke afnemers. Een dergelijk onderzoek zal de curator niet
uitvoeren: hij zal zich in eerste instantie richten op de vraag of er sprake is van
onregelmatigheden.
W erkzaamheden
42,1 uur
De w erkzaamheden betreffen met name de inventarisatiew erkzaamheden,
onderzoeken en besprekingen met de bestuurder in de eerste w eek van het
faillissement.
1,2 uur
De w erkzaamheden betreffen met name de inventarisatiew erkzaamheden en
onderzoeken.

05-03-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

16-09-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
40

16-09-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-8-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
3,7 uur
De w erkzaamheden betreffen met name contacten met het UW V.

16-09-2020
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2,2 uur
De w erkzaamheden betreffen met name contacten met het UW V.

05-03-2021
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0,4 uur
De w erkzaamheden betreffen contact met de pensioenverzekeraar.

07-04-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving
De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoor- en magazijninventaris. De curator
heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren.
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Verkoopopbrengst
Nog niet.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing; de inventaris is niet verpand.
De kantoorinventaris bleek als geheel niet te verkopen. Er zijn zeven
‘opkopers’ benaderd, naast de verhuurder van het kantoorpand en potentiële
gegadigden voor een doorstart. Geen van hen heeft een bieding uitgebracht.
De w aarde van de zaken is te gering voor een veiling.
Er zijn losse onderdelen verkocht.

05-03-2021
2

Verkoopopbrengst
€ 8.076,75

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering voor niet betaalde omzetbelasting en
loonheffingen.

16-09-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
21,4 uur
De w erkzaamheden betreffen met name onderzoek naar de mogelijkheid van
verkoop en voorbereidingen voor de verkoop zoals het opstellen van
verkoopdocumentatie.
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36,8 uur

05-03-2021
2

5,8 uur
De w erkzaamheden betreffen inspanningen om LEA te verkopen en de
afw ikkeling van de verkoop van W Epods.

07-04-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Er is voorraad, die specifiek betrekking heeft op de producten SAM en LEA. De
curator heeft de voorraad laten taxeren.
Verkoopopbrengst
De voorraad die betrekking heeft op Sam is verkocht, zie hierna bij “andere
activa”.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing; de inventaris is niet verpand.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De subsidie voor W Epods is afgew ikkeld en heeft een bedrag opgebracht ter
hoogte van € 17.441,21.

07-04-2021
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Beschrijving
W Epods
RES heeft (te zijner tijd) recht op een subsidie in het kader van W Epods.
Hierover w ordt gesproken met een andere partij die bij de
subsidieverstrekking zijn betrokken.
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LEA en SAM
Er zijn auteursrechten op softw are, w aarvan (nog) niet duidelijk is w ie van de
faillieten daarvan de rechthebbende is. Zo is niet duidelijk is w elke natuurlijke
persoon of personen de softw are in w elke verhoudingen hebben ontw ikkeld
en in dienst van w ie zij op dat moment w aren en of de softw are nadien
rechtsgeldig is overgedragen aan een van de andere vennootschappen.
Er is een verkooptraject gestart voor LEA: voorraad, model-, auteurs- en
octrooirechten.
Verkoopopbrengst
De auteursrechten met betrekking tot SAM en bij SAM behorende voorraad is
verkocht voor een bedrag ter hoogte van k€ 24.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing; de inventaris is niet verpand.

3.9 Werkzaamheden andere activa
15,5 uur
De w erkzaamheden betreffen met name onderzoek naar het recht op een
mogelijke subsidie en besprekingen daarover.

16-09-2020
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14,4 uur
De w erkzaamheden betreffen met name onderzoek naar het recht op een
mogelijke subsidie en besprekingen daarover.

05-03-2021
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5,4 uur
De w erkzaamheden betreffen inspanningen om LEA te verkopen en de
afw ikkeling van de verkoop van W Epods.

07-04-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen noemensw aardige vorderingen.

16-09-2020
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Er is een bescheiden opbrengst van de incasso van de debiteuren ter hoogte
van € 256,17.

07-04-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
0,5 uur

16-09-2020
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0,2 uur

07-04-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Het totaalsaldo van de bankrekeningen van de failliet bedraagt € 38.589,28.
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5.2 Leasecontracten
Er w as één auto operationeel geleased. De auto is opgehaald door de
leasemaatschappij.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er zou een pandrecht bestaan op vorderingen. Er lijken geen vorderingen te
zijn.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet geconstateerd.

16-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Hierop is geen aanspraak gemaakt.
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5.7 Reclamerechten
Hierop is geen aanspraak gemaakt.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
3,8 uur
De w erkzaamheden betreffen contacten met de bank en de
leasemaatschappij.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as ten tijde van het faillissement al gestaakt. De
w erknemers hebben nog enkele afrondende w erkzaamheden verricht.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er w aren geen kandidaten voor een doorstart.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
17,5 uur
De w erkzaamheden betreffen: de verkoop van SAM (zie hierboven bij overige
activa).

16-09-2020
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8,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: de verkoop van LEA (zie hierboven bij overige
activa).

05-03-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w as goed bijgehouden en is professioneel opgezet. De
curator heeft voorshands geen aanw ijzingen dat er sprake is van schending
van de bepalingen van artikel 3:15i en 2:10 BW .

16-09-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
JMR:

16-09-2020
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2018
Publicatiedatum: 23 mei 2019
Consequentie: geen
2017
Publicatiedatum: 22 juni 2018
Consequentie: geen
2016
Publicatiedatum: 19 juni 2017
Consequentie: geen
RSS:
2018
Publicatiedatum: 30 april 2019
Consequentie: geen
2017
Publicatiedatum: 22 juni 2018
Consequentie: geen
2016
Publicatiedatum: 19 juni 2017
Consequentie: geen
RES:
2018
Publicatiedatum: 6 mei 2019
Consequentie: geen
2017
Publicatiedatum: 19 juni 2018
Consequentie: geen
2016
Publicatiedatum: 19 juni 2017
Consequentie: geen
De jaarrekeningen zijn alle tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing (vanw ege de omvang van de ondernemingen).

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Alle drie de vennootschappen hebben een geplaatst en gestort kapitaal ter
hoogte van € 100,--. De respectievelijke oprichtingsakten vermelden dat de
aandelen zijn volgestort. De curator gaat daar van uit en verricht geen nader
onderzoek hiernaar.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Tot op heden is hiervan niet gebleken.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft onderzoek verricht in de administratie en een aantal personen
gehoord. Er zijn tot op heden geen aanw ijzingen voor het bestaan van
onregelmatigheden die het faillissement (mede) hebben veroorzaakt, de
vereffening van de failliete boedel hebben bemoeilijkt of het tekort in het
faillissement hebben vergroot.

16-09-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
13,7 uur
De w erkzaamheden betreffen het (eerste) onderzoek in de administratie.

16-09-2020
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0,4 uur
De w erkzaamheden betreffen onderzoek in de administratie.

05-03-2021
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13,4 uur
De w erkzaamheden betreffen onderzoek in de financiële administratie.

07-04-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Als p.m. posten w orden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van
Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dw angcrediteuren.

Toelichting
JMR: Het UW V heeft een boedelvordering ter hoogte van € 110.662,91.
RES: Het UW V heeft een boedelvordering ter hoogte van € 46.914,34.

16-09-2020
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05-03-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
JMR: De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van
€ 75.109,--.
RES: De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van
€ 25.109,--.

Toelichting
JMR: De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van
€ 75.891,--.

Toelichting
JMR: De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van
€ 87.704,--.
RES: De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van
€ 28.131,--.

16-09-2020
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05-03-2021
2

07-04-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Op verslagdatum (eerste verslag) heeft het UW V nog geen vordering
ingediend.

Toelichting
JMR: Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van in totaal
€ 20.235,87 (€ 16.986,82 en € 3.249,05).
RES: Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van in totaal
€ 7.489,35 (€ 6.287,15 en € 1.202,20).
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05-03-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
JMR: 3

Toelichting
JMR: 9
11
Toelichting
JMR: 10
RSS: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

16-09-2020
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05-03-2021
2
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
JMR: € 18.359,06

Toelichting
JMR: € 90.530,64

Toelichting
JMR: € 90.818,14
RSS: € 8.364,37

16-09-2020
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05-03-2021
2
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator bericht hierover nader.
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Het is te verw achten dat de faillissementen zullen w orden opgeheven en er
dus geen uitkering aan de schuldeisers zal plaatsvinden.

07-04-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
3,6 uur
De w erkzaamheden betreffen contacten met schuldeisers, met name de
belastingdienst en het UW V.
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8,1 uur
De w erkzaamheden betreffen contacten met schuldeisers, met name de
belastingdienst en het UW V.

05-03-2021
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2,6 uur
De w erkzaamheden betreffen contacten met schuldeisers, met name de
belastingdienst.

07-04-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator bericht hierover in het volgende verslag.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator bericht hierover in het volgende verslag.
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10.3 Indiening volgend verslag
11-6-2021

07-04-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
4,7 uur
De w erkzaamheden betreffen met name verslaglegging en algemeen
onderzoek in de administratie.

16-09-2020
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5,2 uur
De w erkzaamheden betreffen met name verslaglegging en algemeen
onderzoek in de administratie.

05-03-2021
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7,1 uur
De w erkzaamheden betreffen met name verslaglegging en algemeen
onderzoek in de administratie.

07-04-2021
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Bijlagen
Bijlagen

