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R-C
Curator

mr. W.J. van Toor
mr E. van Gruijthuijsen

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Jong Schilders B.V.

24-06-2021
1

Gegevens onderneming
De vennootschap opgericht bij akte van 28 februari 2005 met statutaire zetel
in Cappelle aan den IJssel en houdt aldaar kantoor aan de (2901 AM)
Kompasstraat 26.

24-06-2021
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming bestonden uit het exploiteren van een
schildersbedrijf voor zow el binnen- als buitenschilderw erk. Ook legde de
onderneming zich toe op steigerverhuur en het aanbrengen van
w andbekleding.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 538.358,21

€ 27.083,93

€ 262.087,44

2019

€ 411.857,00

€ -1.680,00

€ 166.750,00

2021

€ 111.673,90

€ -36.322,95

€ 281.984,93

Toelichting financiële gegevens

24-06-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens uit 2019 zijn afgeleid uit de jaarcijfers van dat jaar. De
financiële gegevens van 2020 en 2021 zijn afgeleid uit de door de door de
accountant bijgehouden administratie.

24-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

24-06-2021
1

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

Boedelsaldo
€ 1.089,00

24-06-2021
1

Toelichting
Het gehele boedelsaldo van EUR 1.089,00 bestaat uit de betaling van een
huurtermijn door een onderhuurder die een deel van het pand van de failliete
vennootschap huurt.
€ 4.452,80

23-09-2021
2

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit de betaling van huurtermijnen door de
onderhuurder en de opbrengst van de verkoop van activa (zie sub 3.3).

Verslagperiode
van
25-5-2021

24-06-2021
1

t/m
23-6-2021
van
24-6-2021

23-09-2021
2

t/m
22-9-2021
van
23-9-2021
t/m
22-12-2021

Bestede uren

23-12-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 6 min

2

59 uur 36 min

3

26 uur 48 min

totaal

131 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De afgelopen periode is met name tijd besteed aan:
- inventarisatie;
- onderzoek naar de inbraak in het bedrijfspand (incl. correspondentie met
verzekering);
- correspondentie met en ontslag van personeel;
- overleg met de bank (pandhouder).

24-06-2021
1

De afgelopen periode is met name tijd besteed aan:
- inventarisatie;
- verkoop activa;
- overleg bank (pandhouder)
- rechtmatighedenonderzoek (pauliana).

23-09-2021
2

De afgelopen periode is met name tijd besteed aan:
- rechtmatighedenonderzoek (pauliana, boekhouding en
bestuurdersaansprakelijkheid);
- opstarten procedure (pauliana).

23-12-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.V. de Jong Holding B.V.,
w aarvan de heer M.V. de Jong bestuurder is.

24-06-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

1.3 Verzekeringen

24-06-2021
1

1.3 Verzekeringen
Via verzekeringstussenpersoon Den Ouden Assurantiën B.V. zijn diverse
verzekeringsovereenkomsten afgesloten door gefailleerde. De curator heeft
een beroep gedaan op de brandverzekering in verband met inbraakschade (zie
verder sub 3). De curator is doende om de verzekeringsovereenkomsten op te
zeggen.

24-06-2021
1

De verzekeringsovereenkomsten zijn opgezegd door de curator.

23-09-2021
2

1.4 Huur
Er w ordt een pand gehuurd aan de (2901 AM) Kompasstraat 26 te Capelle aan
den IJssel, dat gedeeltelijk w ordt onderverhuurd aan een andere
onderneming. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

24-06-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is het pand opgeleverd.

23-09-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Bij het verzoekschrift is een
door de advocaat van de vennootschap opgesteld verslag bijgevoegd w aaruit
de oorzaak van het faillissement blijkt. In 2020 w as enerzijds een terugval in
w erkzaamheden door de COVID-19 pandemie en anderzijds door persoonlijke
problemen van de (middellijk) enig-aandeelhouder en bestuurder van de
vennootschap, w aaronder ziekte. Begin 2021 verbeterde de situatie. In maart
van dat jaar zijn de crediteuren aangeschreven met een voorstel voor een
buitengerechtelijk akkoord, w aar overw egend positief op w erd gereageerd. De
persoonlijke problemen van de (middellijk) bestuurder herleefden echter. In
samenspraak met zijn advocaat en zijn accountant is vervolgens het
faillissement aangevraagd.

24-06-2021
1

De komende periode onderzoekt de curator de oorzaak van het faillissement.
Het contact met de bestuurder verliep aanvankelijk moeizaam, w aarschijnlijk
(mede) door enkele persoonlijke omstandigheden. Inmiddels stelt de
bestuurder zich coöperatiever op. Ten aanzien van de oorzaak van het
faillissement heeft hij bovenstaand verhaal bevestigd. Naar het oordeel van de
curator lijkt het erop dat de bestuurder structureel te veel geld uit de
vennootschap heeft gehaald, zie ook sub 3.8.

23-09-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

24-06-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren tw ee w erknemers in dienst. Zij zijn door
de curator ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

24-06-2021
1

Toelichting
Niet is gebleken dat er in het jaar voor faillissement meer of andere
w erknemers dan de hiervoor onder sub 2.1 benoemde in dienst zijn gew eest.
Het UW V heeft de intake reeds uitgevoerd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-5-2021

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- Geen.

24-06-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er staan geen onroerende zaken op naam van gefailleerde.

24-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

24-06-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.320,00

€ 1.000,00

Activa niet-bodemzaken
Activa bodemzaken
totaal

€ 880,00
€ 2.200,00

€ 1.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand zijn enkele bedrijfsmiddelen aangetroffen. Echter bevat het
pand sporen van inbraak. Blijkens de administratie zouden er meer
bedrijfsmiddelen aanw ezig moeten zijn dan dat er zijn aangetroffen. De
curator heeft aangifte gedaan almede een beroep gedaan op de verzekering.

24-06-2021
1

De aangetroffen bedrijfsmiddelen bestaan onder andere uit legbordstellingen,
etagew agens en overige kleine inventaris. De inventaris is getaxeerd in
opdracht van pandhouder ING Bank N.V. De curator is met de bank in overleg
over de w ijze van het te gelde maken van de bedrijfsmiddelen.
De activa zijn met toestemming van de rechter-commissaris onderhands
verkocht aan een opkoper. Er is een onderverdeling gemaakt tussen
bodemzaken en niet-bodemzaken op grond van het taxatierapport. De
opbrengst van de bodemzaken vloeit rechtstreeks in de boedel (zie sub 3.4).
Ten aanzien van de opbrengst van de niet-bodemzaken - die de pandhouder
toekomt - heeft de pandhouder een boedelbijdrage gedaan voor de
verkoopinspanningen van de curator ter grootte van EUR 1.000,-. Zodoende
komt als gevolg van de verkoop een bedrag van totaal EUR 1.880,- toe aan de
boedel.

23-09-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering van EUR 67.131,00 ingediend. De curator oefent
het bodemvoorrecht van de fiscus uit.

24-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Overleg met de bank;
- (toezien op) te gelde maken bedrijfsmiddelen.

24-06-2021
1

- Geen.

23-09-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie sub 3.3.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

24-06-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie sub 3.5.

24-06-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Rekening-courantvordering op bestuurder van
EUR 178.269,96
totaal

Toelichting andere activa
Tot de overige activa behoren de handelsnaam "De Jong Schilders", de
domeinnaam, de telefoonnummers etc. De curator onderzoekt de
mogelijkheden van het te gelde maken van deze activa.

24-06-2021
1

Er zijn geen serieuze biedingen uitgebracht op de handelsnaam, domeinnaam,
telefoonnummers etc. De verw achting is niet dat daar nog een koper voor
gevonden gaat w orden.

23-09-2021
2

Uit de administratie is gebleken van een (aanzienlijke) rekeningcourantvordering op de bestuurder en zijn holdingvennootschap M.V. de Jong
Holding B.V. Dit is kenbaar gemaakt aan de bestuurder; het overleg over
betaling loopt nog.
Na overleg met de bestuurder en de voormalig boekhouder van de failliete
vennootschap, is gebleken dat er geen rekening-courantvordering is op de
holdingvennootschap, nu enkele management fees nog niet bleken te zijn
geboekt. Er is nog w el een aanzienlijke vordering op de bestuurder in privé.
De bestuurder stelt niet in staat te zijn om de vordering in een keer te
betalen. Uit onderzoek van de curator is gebleken dat hij niet over
verhaalsmogelijkheden beschikt. De curator en de bestuurder zijn daarom in
overleg getreden over (mogelijk gedeeltelijke) terugbetaling van de vordering
aan de hand van een betalingsregeling.

23-12-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Onderzoeken mogelijkheden verkoop.

24-06-2021
1

- Overleg met bestuurder over betalen rekening-courantvordering.

23-09-2021
2

- Verder overleg met bestuurder over terugbetalen vordering.

23-12-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
ING Bank N.V. heeft een pandrecht op (onder meer) de debiteuren. De bank
heeft de incasso van vorderingen op debiteuren zelf ter hand genomen. De
curator heeft de bank daartoe een overzicht verstrekt van de vorderingen op
de debiteuren zoals aangehecht bij de eigen aangifte, almede enkele
onderliggende facturen voor zover door de curator zijn aangetroffen in het
bedrijfspand.

24-06-2021
1

Volgens de bank verloopt de debiteurenincasso stroef. De curator heeft daarop
de hulp van de bestuurder ingeroepen. Het is de curator gebleken dat veel
debiteuren al hebben betaald of de vordering betw isten.

23-09-2021
2

De bank heeft aangegeven dat nog geen enkele debiteur heeft betaald en
dat de verw achting niet is dat er debiteuren zijn die dat nog w el zullen doen.
Veel debiteuren betw isten de vorderingen gemotiveerd. De curator beraadt
zich over de vraag of het opportuun is om de bank te verzoeken afstand te
doen van haar pandrecht en zelf de incasso ter hand te nemen.

23-12-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Monitoren incassow erkzaamheden pandhouder en eventueel incasseren van
surplus.

24-06-2021
1

- Beraden vervolgstappen inzake de debiteurenincasso.

23-12-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 9.573,55

24-06-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een krediet verstrekt aan De Jong Schilders B.V.
Afw ikkeling van het krediet geschiedt door Vesting Finance (Incassobureau
Fiditon B.V.).

5.2 Leasecontracten
Er w erden motorvoertuigen geleaset, die reeds voor het uitspreken van het
faillissement door de leasemaatschappij zijn ingenomen. Er is niet gebleken
dat er nog leaseovereenkomsten van kracht zijn.

5.3 Beschrijving zekerheden

24-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. heeft zekerheden bedongen voor het door haar verstrekte
krediet in de vorm van een pandrecht op alle bedrijfsactiva van de failliete
vennootschap, w aaronder de inventaris, voorraden en vorderingen. Ook is
beheersvennootschap M.V. de Jong Holding B.V. medeschuldenaar en heeft de
heer De Jong zich persoonlijk borg gesteld.

24-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. heeft een pandrecht op vorderingen op debiteuren, op de
voorraad en de inventaris. Zie sub 3 en sub 4.

24-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een crediteur (Versluis paint & non-paint B.V.) gemeld die
goederen stelt te hebben geleverd onder een eigendomsvoorbehoud. Deze
goederen lijken zich evenw el niet langer onder gefailleerde te bevinden. De
curator laat verder onderzoek achterw ege.

24-06-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

24-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

24-06-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Monitoren (rest)vordering van bank.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

24-06-2021
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

24-06-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-06-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

24-06-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

24-06-2021
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-06-2021
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

24-06-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

24-06-2021
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Geen.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

24-06-2021
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De accountant van de failliete vennootschap heeft digitale administratie
aangeleverd. De komende periode zal deze aan een onderzoek w orden
onderw orpen.

24-06-2021
1

De administratie is (extern) onderzocht. Er zijn enkele onregelmatigheden
geconstateerd, die de curator op korte termijn aan de bestuurder zal
voorleggen.

23-09-2021
2

De bestuurder heeft de onregelmatigheden in de boekhouding in de ogen
van de curator voldoende toegelicht.

23-12-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 19-12-2018
2018: 23-12-2019
2019: 17-9-2020

24-06-2021
1

Omdat de enig-aandeelhouder ook bestuurder is van de vennootschap, is de
termijn voor het deponeren van de jaarrekening tien maanden en acht dagen
na afloop van het boekjaar. Blijkens de statuten is het boekjaar het
kalenderjaar, w at betekent dat de jaarrekening in zow el 2017 als 2018 te laat
is gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-06-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 18.000,00. Een eventuele vordering uit
hoofde van de stortingsplicht zou reeds verjaard zijn. De curator zal hier dan
ook geen onderzoek naar verrichten.

24-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

24-06-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-06-2021
1

Ja

23-09-2021
2

Toelichting
Het is de curator gebleken dat daags voor faillissement paulianeuze
transacties hebben plaatsgevonden. Enkele crediteuren hebben goederen in
betaling gekregen voor hun vordering. De curator heeft de rechtshandelingen
vernietigd en maakt aanspraak op teruggave van de goederen.
Ja

23-12-2021
3

Toelichting
De schuldeisers hebben de goederen die zij in betaling hebben gekregen,
ondanks verzoeken daartoe, niet teruggegeven aan de curator. De curator
zag zich daarom genoodzaakt een juridische procedure op te starten, zie
daarover verder hoofdstuk 9 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatighedenonderzoek loopt nog.

24-06-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoeken administratie;
- onderzoeken onbehoorlijk bestuur;
- onderzoeken paulianeus handelen;

24-06-2021
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- onderzoeken onbehoorlijk bestuur;
- revindiceren (paulianeus) in betaling gegeven goederen.

23-09-2021
2

- onderzoeken onbehoorlijk bestuur;
- voortzetten procedure inzake (paulianeus) in betaling gegeven goederen,
zie verder H9.

23-12-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 256,50

24-06-2021
1

€ 257,13

23-09-2021
2

€ 23.482,51

23-12-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 80.784,81

24-06-2021
1

Toelichting
Inclusief omzetbelasting ex art. 29 lid 7 W OB.
€ 80.992,76

23-09-2021
2

€ 81.052,48

23-12-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.493,35

23-12-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

24-06-2021
1

30

23-09-2021
2

31

23-12-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 156.653,34

24-06-2021
1

€ 159.966,40

23-09-2021
2

€ 160.310,52

23-12-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-06-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- In kaart brengen crediteuren.

24-06-2021
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- Verder in kaart brengen crediteuren.

23-12-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-06-2021
1

De curator heeft in een procedure tw ee schuldeisers gedagvaard. Deze
schuldeisers zijn natuurlijke personen, van w ie de persoonsgegevens niet in
dit verslag zullen w orden gepubliceerd. Zij hebben als zzp'ers
w erkzaamheden voor de failliete vennootschap uitgevoerd.

23-12-2021
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-06-2021
1

De curator vordert teruggave van goederen die daags voor faillissement aan
de zzp'ers in betaling zijn gegeven. De curator heeft die rechtshandelingen
op grond van de faillissementspauliana (art. 42 Fw ) vernietigd, w aardoor de
goederen met inachtneming van de w ettelijke bepalingen omtrent
onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW e.v.) door de curator w orden
teruggevorderd.

23-12-2021
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-06-2021
1

Op 21 december 2021 is de dagvaarding uitgebracht, met inachtneming van
een relatief lange dagvaardingstermijn van ruim drie maanden.

23-12-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
- Geen.

24-06-2021
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- Voortzetten procedure inzake pauliananeus handelen.

23-12-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- opzeggen verzekeringsovereenkomsten;
- verkoop bedrijfsactiva;
- opleveren bedrijfspand;
- overleg pandhouder;
- monitoren debiteurenincasso;
- monitoren vordering bank;
- onderzoek rechtmatigheid;
- in kaart brengen crediteuren.

24-06-2021
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- (overleg over) incassering rekening-courantvordering;
- monitoren debiteurenincasso;
- monitoren vordering bank;
- onderzoeken onbehoorlijk bestuur;
- revindiceren (paulianeus) in betaling gegeven goederen.

23-09-2021
2

- verder overleg met bestuurder over terugbetalen vordering;
- beraden vervolgstappen inzake de debiteurenincasso;
- monitoren (rest)vordering van bank;
- onderzoeken onbehoorlijk bestuur;
- verder in kaart brengen crediteuren;
- voortzetten procedure inzake pauliananeus handelen.

23-12-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-06-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2022

23-12-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie per separaat onderdeel van het verslag.

Bijlagen
Bijlagen

24-06-2021
1

