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Algemene gegevens
Naam onderneming
Personele Diensten W esterhoven B.V. (handelsnaam: De Jong Personele
Diensten)

08-10-2020
1

Gegevens onderneming
Curanda is op 1 november 1974 opgericht als Betonboringsbedrijf De Jong B.V.
De laatste statutenw ijziging is van 24 december 2014. Hierbij is de naam
gew ijzigd in Personele Diensten W esterhoven B.V. en is de statutaire zetel
verplaatst naar W esterhoven. De onderneming heeft als handelsnamen
Personele Diensten W esterhoven B.V. en De Jong Personele Diensten. De
onderneming is (op papier) gevestigd te W ormerveer, gemeente Zaanstad,
aan de Kikkertw eg 7.

08-10-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming heeft zich bezig gehouden met het inzetten van personeel bij
het uitvoeren van w erkzaamheden in en om de bouw , zoals betonboren,
zaagw erk, slopen en verankeringen. Curanda behoort tot een groep van
vennootschappen (De Jong Group N.V.) en stelde tegen vergoeding, personeel
ter beschikking aan andere vennootschappen van de groep.
Volgens opgave van de directie heeft de onderneming zelf geen activa en/of
kantoorpersoneel. De ondersteunende diensten zoals kantoor en
managementkosten w erden verricht door andere onderdelen van de groep en
de kosten hiervan w erden door belast aan curanda, aldus opgave van de
directie.

Financiële gegevens

08-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 137.048,00

€ 89.500,00

€ 201.323,00

2018

€ 1.960.111,00

€ 98.817,00

€ 247.258,00

2019

€ 1.601.454,00

€ 294.363,00

€ 80.084,00

Toelichting financiële gegevens
In 2017 is er w inst gemaakt, terw ijl in 2018 en 2019 verlies zou zijn gemaakt.
In 2017 bedroeg het eigen vermogen € 137.813,- negatief, terw ijl dit in 2018
w as opgelopen tot € 236.630,-. In 2019 bedroeg het eigen vermogen €
530.993,- negatief. Volgens een concept stuk over het eerste kw artaal januarimaart 2020 w as een beperkt resultaat na belastingen behaald van € 1.607,-,
w aardoor het negatieve eigen vermogen w as gedaald tot € 529.386,-.

08-10-2020
1

De eerste conclusie is dat uit de beschikbare stukken kan w orden afgeleid dat
de liquiditeitspositie van curanda zelf (als los staande entiteit) onvoldoende is
gew eest. Door de ondernemingsstructuur hield curanda zelf geen voorraad
aan. Een snelle scan met de quick ratio (kengetal dat de verhouding w eergeeft
tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen, w aarbij de voorraad
buiten beschouw ing w ordt gelaten), geeft de volgende getallen. De quick ratio
over 2019 geeft een cijfer van 0,13, terw ijl de quick ratio over de eerste drie
maanden 2020 een cijfer oplevert van 0,12. (een quick ratio boven de 1 w ordt
over het algemeen gezien als veilig. Dit betekent namelijk dat de kortlopende
schulden voldaan kunnen w orden met de liquide middelen/vlottende activa).
Voor een inhoudelijke beoordeling van de beschikbare jaarstukken en de
rechtmatigheid, is inzicht vereist in de onderliggende administratie en
bankafschriften.

07-01-2021
2

Inmiddels zijn de bankafschriften beschikbaar gesteld aan de boedel. De
onderliggende administratie nog niet.

09-04-2021
3

Volgens opgave van de directie is de onderliggende administratie niet meer
(geheel) beschikbaar ten gevolge van een digitale hack.

07-07-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
27
Toelichting
Volgens opgave zijn er per datum faillissement 27 w erknemers zijn. In 2019
zouden dat er 35 zijn gew eest en in 2018 nog 39.

Boedelsaldo

08-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-10-2020
1

Toelichting
Vooralsnog is geen actief beschikbaar.
€ 38.902,25

07-01-2021
2

Toelichting
Op de boedelrekening is het creditsaldo bijgeschreven van de rekening van
curanda bij de bank. Voorts is de factuur voldaan van de (enige) debiteur.
€ 46.180,25

09-04-2021
3

Toelichting
De boedel heeft de koopoptie uitgew onnen met betrekking tot een oplegger,
w elke w erd geleased. Vervolgens is deze verkocht en de opbrengst is
bijgeschreven op de boedelrekening.
€ 46.180,25

07-07-2021
4

Toelichting
Geen w ijziging in het boedelsaldo.
€ 46.180,25

07-10-2021
5

Toelichting
Het boedelsaldo is ongew ijzigd.
€ 46.180,25
Toelichting
Het boedelsaldo is ongew ijzigd.

Verslagperiode

07-01-2022
6

Verslagperiode
van
8-9-2020

08-10-2020
1

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

07-01-2021
2

t/m
7-1-2021
van
9-6-2021

09-04-2021
3

t/m
9-7-2021
van
7-7-2021

07-07-2021
4

t/m
8-10-2021
van
8-10-2021

07-01-2022
6

t/m
5-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 5 min

2

18 uur 50 min

3

17 uur 5 min

4

12 uur 10 min

5

10 uur 20 min

6

12 uur 5 min

totaal

96 uur 35 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Inventarisatie, onderzoek en overleg.

08-10-2020
1

In de afgelopen periode is het onderzoek voortgezet.

07-01-2021
2

Het onderzoek is voortgezet en er heeft overleg plaatsgevonden met
belanghebbenden.

09-04-2021
3

Het onderzoek van diverse onderdelen is afgerond. De boedel is thans nog
verw ikkeld in een procedure met een voormalig w erknemer.

07-07-2021
4

Inmiddels is een beslissing genomen door de Kantonrechter inzake het geschil
met een voormalig w erknemer, die op staande voet w as ontslagen voor datum
faillissement. De Kantonrechter heeft het ontslag op staande voet vernietigd.
Ter zake de afw ikkeling van deze kw estie is de boedel in afw achting van
berichten van het UW V.

07-10-2021
5

Voorts heeft de boedel in onderzoek en is in overleg in verband met de
definitieve berekening van de NOW 1.
Tevens is de boedel zich nog aan het beraden over het ondernemen van
rechtsmaatregelen jegens de Jong Group N.V.
Na (aanvullend) onderzoek heeft de boedel nog geen besluit genomen over
het treffen van rechtsmaatregelen tegen de De Jong Group N.V.

07-01-2022
6

Voorts heeft de boedel in de afgelopen periode het onderzoek gericht op de
aanspraken van curanda in het kader van de tegemoetkoming NOW .
Inmiddels heeft de boedel, in overleg met een derde partij, ter zake het
verzoek ingediend bij het UW V.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van curanda is in handen van De Jong Group N.V. Enig
aandeelhoudster en bestuurster hiervan is Mikro Europe Beheer B.V. Enig
aandeelhoudster van deze vennootschap is de Stichting Administratiekantoor
Mikro Europe Beheer B.V., terw ijl enig bestuurder is de heer M.D. Krom.
Volgens informatie uit de jaarstukken zijn de aandelen van curanda voor 95 %
eigendom van De Jong Group N.V. en voor 6% is in handen van de heer M.D.
Krom.

1.2 Lopende procedures

08-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Curanda is in rechte betrokken door een w erknemer, die voor datum van het
faillissement, op staande voet is ontslagen. Aangezien de boedel niet over
middelen beschikt, heeft de boedel geen belang bij het voeren van verw eer.

08-10-2020
1

Volgens opgave zou deze procedure niet zijn doorgezet.

07-01-2021
2

De gemachtigde van de ex-w erknemer beraadt zich over de voortzetting.

09-04-2021
3

De procedure is inmiddels voortgezet. Er is een zitting gew eest en de
Kantonrechter zal uitspraak doen.

07-07-2021
4

Op 29 juli jl. is er uitspraak gedaan in deze procedure.

07-10-2021
5

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zullen door non-betaling w aarschijnlijk w orden geroyeerd.
De boedel is niet betrokken bij een doorstart en/of voortzetting.

08-10-2020
1

1.4 Huur
Volgens opgave zou curanda zijn gevestigd te W ormerveer aan de Kikkertw eg
7. Dit pand stond evenw el leeg ten tijde van het faillissement. Feitelijk w erden
de w erkzaamheden verricht vanuit de locatie van de De Jong Group N.V. aan
de Zaandammerstraat 14 te Assendelft.

08-10-2020
1

Er is dus ook geen sprake van een huurvordering.

09-04-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

08-10-2020
1

Volgens eerste opgave van directie zijn de opdrachten (en dus het
bedrijfsresultaat) in 2019 terug gelopen door de Pfas problematiek. In 2020 is
gestart met een herstel maar heeft zich dat niet door gezet door de Corona
crisis, aldus de directie. Het faillissement is verzocht door het pensioenfonds en
er is geen beroep ingesteld.
Het onderzoek w ordt voortgezet. Dit is niet eenvoudig, omdat volgens opgave
van de directie, de administratie niet meer beschikbaar is. Volgens opgave van
de directie w as deze alleen digitaal beschikbaar en zou deze, ten gevolge van
een cyber-aanval, verloren zijn gegaan.

07-01-2021
2

Inmiddels zijn de bankafschriften beschikbaar gesteld. De onderliggende
administratie ontbreekt. De boedel heeft hierom verzocht en gaat er van uit
dat het bestuur alsnog tracht om deze, voor zover mogelijk, te verzamelen en
ter beschikking te stellen voor nader onderzoek.

09-04-2021
3

De boedel begrijpt dat er niet meer informatie is, dan thans beschikbaar is
gesteld door de directie.

07-07-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
27

08-10-2020
1

Toelichting
De boedel heeft gegevens ontvangen van 27 w erknemers. Volgens opgave
van de Jong Group N.V. zijn 20 w erknemers betrokken bij een doorstart van de
ondernemingsactiviteiten. De boedel is hiervan op de hoogte gesteld, maar is
zelf niet betrokken bij een doorstart.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
35

08-10-2020
1

Toelichting
Volgens opgave.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-5-2020

27

totaal

27

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, contact, overleg en opzegging arbeidsovereenskomsten.

08-10-2020
1

De boedel w ordt met enige regelmaat benaderd door (voormalig) personeel en
hun gemachtigden. Ook heeft de boedel inmiddels de eerste opgave
ontvangen van het UW V in verband met de overgenomen loongarantie
verplichtingen.

07-01-2021
2

De boedel heeft een tw eede opgave ontvangen van het UW met hogere
aanspraken.

09-04-2021
3

De boedel w ordt met enige regelmaat benaderd door ex-w erknemers.
De boedel is in afw achting van de uitkomsten van de procedure, w elke is
gestart en voortgezet door de voormalig w erknemer.

07-07-2021
4

De uitkomst van de procedure is bekend en de boedel is thans in afw achting
van het standpunt van het UW V.

07-10-2021
5

De boedel onderzoekt thans ook nog de zgn. Inleenovereenkomst. De boedel
heeft deze ontvangen van de directie van failliet. Volgens de directie is deze
overeenkomst de juridische basis voor het "inlenen" van personeel van failliet
door De Jong Exploitatie B.V., een zustervennootschap van de Jong Group N.V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet aanw ezig.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.V.T.

08-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.V.T.

3.3 Bedrijfsmiddelen

08-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de directie had curanda geen (eigen) bedrijfsmiddelen.

08-10-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.V.T.

08-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek.

08-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend.
totaal

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

08-10-2020
1

Volgens opgave van de directie nam curanda zelf geen w erk aan, maar w erd
het personeel van curanda ingehuurd door andere vennootschappen binnen
de Jong Group N.V. Volgens opgave is na datum van het faillissement aan 20
w erknemers een nieuw e arbeidsovereenkomst aangeboden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In onderzoek.

08-10-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

creditsaldo

€ 24.000,00

totaal

€ 24.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Curanda beschikte over personeel met veel kennis, kunde en ervaring. De
partij die deze w erknemers heeft overgenomen, kan deze direct inzetten en
heeft hierdoor een (financieel) voordeel.

08-10-2020
1

Curanda had ook een G-rekening. De belastingdienst heeft aangegeven dat
het saldo hiervan zal w orden verrekend met uitstaande fiscale verplichtingen.
De boedel heeft de partij, die een doorstart heeft gemaakt benaderd voor
overleg. Deze partij stelt dat geen sprake is van een voordeel, omdat zij het
personeel heeft overgenomen. Volgens deze partij valt dit voordeel w eg tegen
het belang van het behoud van de w erkgelegenheid.

07-01-2021
2

Inmiddels is het saldo van de G. rekening uitgekeerd aan de belastingdienst.
Dit bedrag van € 118.774,- is door de belastingdienst verrekend met de
openstaande fiscale verplichtingen.
Het creditsaldo van de bankrekening van curanda van € 24.000,- is
bijgeschreven op de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek en overleg.

08-10-2020
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.

07-01-2021
2

Het onderzoek gaat door.

09-04-2021
3

Uit het onderzoek is geen ander actief bekend gew orden.

07-07-2021
4

De boedel heeft geconstateerd dat, kort voor het faillissement, ten laste van
de vennootschap een bedrag van € 13.625,08 is betaald aan de Groep (De
Jong Group N.V.). De boedel stelt dat deze betaling paulianeus van aard is
gew eest en heeft de Groep verzocht om betaling. De Groep stelt zich even w el
op het standpunt dat deze betaling, een opeisbare schuld betreft uit hoofde
van leningen van De Jong Group N.V. aan het personeel van de vennootschap
(!), en uit hoofde van een zgn. overeenkomst van kredietverstrekking in
rekening-courant tussen de vennootschap en De Jong Group N.V., bevoegd
zou zijn gew eest om tot verrekening over te gaan. De boedel heeft ter zake
een en ander in onderzoek en beraadt zich over het treffen van
rechtsmaatregelen.

07-10-2021
5

De boedel heeft ter zake nog geen besluit genomen.

07-01-2022
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Curanda heeft een vordering w egens
verrichtte, maar nog niet gedeclareerde
w erkzaamheden, voor andere
vennootschappen binnen de Groep.

€ 14.920,25

totaal

€ 14.920,25

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens een overzicht dat is opgesteld door de directie gaat het hier om
403,25 uren die nog uitstaan. Uitgaande van een door de directie opgegeven
uurtarief van € 35,- betreft dit een vordering € 14.113,75.

08-10-2020
1

Volgens opgave betreft het hier het bedrag van € 14.920,25.

07-01-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek en overleg.

08-10-2020
1

Inmiddels is dit bedrag bijgeschreven op de rekening van de boedel.

07-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO is verzocht om opgave te doen van haar vordering en inzicht te
verstrekken in het verloop van de bankrekening van curanda. De ABN heeft
(nog) niet gereageerd op het verzoek van de boedel. De directie van curanda
heeft aangegeven niet te beschikken over papieren bankafschriften en digitaal
geen toegang meer te hebben tot de bankrekening van curanda.

Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO heeft geen vordering op curanda.

5.2 Leasecontracten

08-10-2020
1

07-01-2021
2

5.2 Leasecontracten
Geen.

08-10-2020
1

Uit onderzoek is gebleken dat sprake is gew eest van een leasecontract met
betrekking tot een oplegger. Het leasecontract is afgelopen en de boedel heeft
een beroep gedaan op de koopoptie om de oplegger over te nemen tegen de
som van € 8,- exclusief btw .

07-01-2021
2

De boedel heeft de oplegger inmiddels verkocht (€ 6.000,- ex btw ) en de
opbrengst is bijgeschreven op de boedelrekening.

09-04-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek.

08-10-2020
1

Niet van gebleken.

07-01-2021
2

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

08-10-2020
1

Niet van gebleken.

07-01-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

08-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek en overleg.

08-10-2020
1

Het onderzoek w ordt voortgezet. De boedel heeft de bank verzocht om
(digitale) toegang tot de rekening(en) van de curanda. Aan dit verzoek heeft
de bank (nog) geen gehoor gegeven.

07-01-2021
2

De boedel heeft de verzochte toegang gekregen en de bankmutaties
onderzocht.

09-04-2021
3

De boedel heeft het onderzoek afgerond.

07-07-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De boedel heeft de onderneming niet voortgezet.

08-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De feitelijke w erkzaamheden van curanda, zijnde het in opdracht van andere
vennootschappen binnen De Jong Group N.V. verrichten van w erkzaamheden,
zijn doorgezet door een andere vennootschap binnen de Jong Group N.V.,
w aarbij aan 20 personeelsleden van curanda, een nieuw e
arbeidsovereenkomst is aangeboden.

08-10-2020
1

De boedel is niet betrokken gew eest bij een doorstart van de
bedrijfsactiviteiten door de Jong Group N.V. de boedel heeft ter zake ook geen
(boedel)bijdrage ontvangen.

07-01-2021
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
In onderzoek.

08-10-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

08-10-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

08-10-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In onderzoek.

08-10-2020
1

De boedel heeft het onderzoek ter zake nog niet afgerond.

07-01-2021
2

De bedrijfsactiviteiten van curanda zijn per datum faillissement voortgezet door
De Jong Group. De boedel is niet betrokken gew eest bij deze doorstart.

09-04-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

08-10-2020
1

Probleem is dat curanda volgens opgave van de directie, niet (meer) beschikt
over een fysieke/papieren administratie. Volgens opgave van de directie is de
administratie van curanda geheel gedigitaliseerd. Volgens opgave van de ICT
leverancier van de Jong Group N.V. is de groep, w aartoe curanda ook behoort,
op 29 juli 2020 slachtoffer gew orden van cybercriminaliteit en zou de
onderliggende (papieren en digitale) administratie van curanda niet meer
(geheel) beschikbaar zijn.
De boedel constateert dat het, zonder de onderliggende administratie
(w aaronder de facturen en de bankafschriften) niet goed mogelijk is om het
onderzoek van de boekhouding uit te voeren. De boedel zal hierover dan ook
moeten kunnen beschikken.

07-01-2021
2

Inmiddels zijn de bankafschriften en de hierop genoemde bankmutaties
onderzocht. De facturen en andere bescheiden w elke hieraan ten grondslag
liggen, zijn evenw el (nog) niet beschikbaar.

09-04-2021
3

De stukken w elke door de directie beschikbaar zijn gesteld, zijn doorgenomen.

07-07-2021
4

Door het ontbreken van de zgn. "papieren" administratie, w elke ten grondslag
zou hebben gelegen aan de bankmutaties, is formeel niet voldaan aan de
boekhoudplicht.

07-10-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste gedeponeerde jaarstukken 2018 zijn gedeponeerd op 27 mei 2020.

08-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 400 gew one aandelen
van nominaal € 450,-. Gelet op de datum van oprichting (1974) is een
onderzoek niet opportuun.

08-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In odnerzoek.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

08-10-2020
1

07-01-2021
2

09-04-2021
3

07-07-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-10-2020
1

Toelichting
Onderzoek.
In onderzoek

07-01-2021
2

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.
In onderzoek

09-04-2021
3

07-07-2021
4

07-10-2021
5

Toelichting
De boedel heeft het onderzoek heropend in verband met de betaling, w elke
kort voor datum van het faillissement is gedaan aan de Jong Group N.V. (zie
onderdeel 3.5).
In onderzoek

07-01-2022
6

Toelichting
De boedel heeft ter zake nog geen besluit genomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoek.

08-10-2020
1

Onderzoek.

07-01-2021
2

Het onderzoek is afgerond.

07-07-2021
4

Het onderzoek w ordt voortgezet.

07-10-2021
5

Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-01-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende periode zal een start w orden gemaakt met het onderzoek.

08-10-2020
1

De boedel heeft getracht een start te maken met het onderzoek, maar heeft
hiervoor ook de onderliggende administratie nodig.

07-01-2021
2

In de afgelopen periode is een begin gemaakt met het onderzoek. De boedel is
nog in afw achting van nadere stukken.

09-04-2021
3

Het onderzoek is afgerond. Het is nu aan de boedel of ter zake consequenties
verbonden moeten w orden aan hetgeen is geconstateerd.

07-07-2021
4

De boedel is aan het beraden of de Jong Group N.V. in rechte kan w orden
aangesproken tot terugbetaling van de zgn. leningen aan het personeel van
failliet.

07-10-2021
5

Ook heeft de boedel nog geen beslissing kunnen nemen over de vraag of er
consequenties verbonden moeten w orden aan de w ijze w aarop de directie
met de vennootschap aan het economisch verkeer heeft deelgenomen en de
gevolgen hiervan voor de schuldeisers van de vennootschap.

Het onderzoek gaat voort.

07-01-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedel verw acht ter zake (ook) een vordering van het UW V.
€ 66.672,89

08-10-2020
1

07-01-2021
2

Toelichting
In verband met de overgenomen loongarantieverplichtingen heeft het UW V
een vordering ingediend.
€ 72.052,52
Toelichting
De vordering van het UW V is verhoogd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

09-04-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 363.489,00

08-10-2020
1

Toelichting
Ter zake loonheffingen is reeds voornoemde vordering ingediend.
€ 167.147,00

07-01-2021
2

Toelichting
Door het vrijvallen van het saldo van de G-rekening aan de belastingdienst is
de vordering aangepast.
€ 167.283,00

07-10-2021
5

Toelichting
De vordering is (gering) verhoogd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.
€ 150.683,20

08-10-2020
1

07-01-2021
2

Toelichting
Het betreft hier de vordering van het UW V over de preperiode.
€ 154.579,13

09-04-2021
3

Toelichting
De vordering van het UW V is verhoogd.

Toelichting
De vordering van het UW V kan nog w orden verhoogd door aanspraken van
een ex-w erknemer.

07-07-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
- kosten aanvraag faillissement
- aanspraken van w erknemers die niet (kunnen) w orden overgenomen door
het UW V.
€ 2.570,38

08-10-2020
1

07-01-2021
2

Toelichting
De boedel verw acht dat er meer vorderingen van (voormalige) w erknemers
zullen w orden ingediend.

Toelichting
Een vierde ex-w erknemer heeft een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-07-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

08-10-2020
1

Toelichting
Het CJIB heeft een vordering ingediend ter zake een verkeersovertreding,
gebaseerd op het kenteken van een oplegger/aanhanger.
Voorts de vordering ter zake achterstallige pensioenpremies.
4

07-01-2021
2

Toelichting
Het CJIB, Pensioenfonds, SPAW W en bedrijfsgezondheidsdienst.
8

09-04-2021
3

Toelichting
Ook een drietal ex-w erknemers hebben een vordering ingediend.
9

07-07-2021
4

Toelichting
Een vierde ex-w erknemer heeft een vordering ingediend.
10
Toelichting
Er is 1 vordering bijgekomen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

07-01-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 27.607,39

08-10-2020
1

Toelichting
Het pensioenfonds zal w aarschijnlijk haar vordering nog aanvullen.
De boedel verw acht nog een vordering van het UW V.
€ 181.101,98

07-01-2021
2

Toelichting
Het pensioenfonds (aanvraagster faillissement)heeft inmiddels een vordering
ter verificatie aangeboden van € 174.759,29.
€ 209.247,64

09-04-2021
3

Toelichting
De som is verhoogd.
€ 49.986,83

07-10-2021
5

Toelichting
De vordering van het pensioenfonds is verlaagd, omdat deze is overgenomen
door het UW V.
€ 50.496,25
Toelichting
De som is licht verhoogd, w aarbij aangetekend w ordt dat van tw ee
crediteuren alleen de vordering P.M.is opgenomen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

07-01-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend, maar vooralsnog valt niet te verw achten dat de crediteuren
(volledige) betaling tegemoet kunnen zien. Niet is uitgesloten, dat een en
ander ook inherent is aan de gekozen ondernemingsstructuur van curanda.

08-10-2020
1

Curanda zelf beschikt(e) namelijk niet over enig actief, afgezien van haar
debiteuren (vordering op een andere groepsvennootschap). In curanda w as
alleen het personeel ondergebracht. Afgezien van haar vordering op
groepsvennootschappen uit hoofde van ingehuurd personeel, had curanda
geen ander actief.
Nog niet bekend.

07-01-2021
2

Nog niet bekend, maar gelet op het beschikbare actief en de som van de
preferente crediteuren, valt niet verw achten dat aan de concurrente
crediteuren een uitkering gedaan zal kunnen w orden.

09-04-2021
3

Gelet op het beschikbare actief en de aanspraken van de bevoorrechte
crediteuren, is een uitkering aan de concurrente crediteuren, niet te
verw achten.

07-07-2021
4

Vooralsnog is dit niet te verw achten voor de concurrente crediteuren.

07-10-2021
5

Vooralsnog valt niet te verw achten dat een uitkering kan w orden gedaan aan
de concurrente crediteuren.

07-01-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek en overleg.

08-10-2020
1

Het onderzoek en het overleg zal w orden voortgezet.

07-01-2021
2

De boedel is in afw achting van nadere berichten.

09-04-2021
3

De boedel verw acht nog een aanspraak van een ex-w erknemer.

07-07-2021
4

De aanspraken van de ex-w erknemer zijn nog niet bekend.

07-10-2021
5

De boedel is in afw achting van de aanspraken van ex-w erknemers.

07-01-2022
6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen
Na datum van het faillissement is de boedel betrokken in een procedure door
een (voormalige) w erknemer, die stelt ten onrechte te zijn ontslagen. Uit
privacy overw egingen kan de naam van de betrokkene niet w orden genoemd.

08-10-2020
1

Voor zover bekend is deze procedure aangehouden.

07-01-2021
2

Aanhouding op verzoek van w ederpartij.

09-04-2021
3

Het betreft hier een procedure gestart door een voormalige w erknemer.

07-07-2021
4

9.2 Aard procedures
Er is een zitting bepaald.

08-10-2020
1

Aangehouden.

07-01-2021
2

Aangehouden.

09-04-2021
3

Voortgezet. Er heeft een zitting plaatsgevonden.

07-07-2021
4

9.3 Stand procedures
Nog niet bekend.

08-10-2020
1

Aangehouden.

07-01-2021
2

Aangehouden.

09-04-2021
3

In afw achting van de beslissing van de Kantonrechter.

07-07-2021
4

Op 29 juli 2021 is er een beslissing genomen.

07-10-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

08-10-2020
1

Geen.

07-01-2021
2

Geen.

09-04-2021
3

Procedure, zitting, voorbereiding.

07-07-2021
4

Procedure is afgerond.

07-10-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal:

08-10-2020
1

- onderzoek naar activa;
- onderzoek naar debiteuren;
- start onderzoek administratie;
- start rechtmatigheidsonderzoek
- overleg met alle belanghebbenden.
In de komende periode w ordt het onderzoek voortgezet naar:

07-01-2021
2

- (ander) actief;
- onderzoek aanspraken (voormalig) personeel;
- doorstart overnemende partij;
- onderzoek fysieke administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek aanspraken ketenpartners;
- overleg met belanghebbenden.
In de komende periode w ordt het onderzoek voortgezet:

09-04-2021
3

- onderzoek administratie en overeenkomsten;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg ketenpartners;
- onderzoek en overleg belanghebbenden.
In de afgelopen periode is het onderzoek afgerond. De boedel zal zich beraden
over de uitkomsten hiervan.
Voorts het verw erken van de beslissing van de Kantonrechter.
Overleg met belanghebbenden.

07-07-2021
4

Onderzoek naar de status van het inlenen van het personeel van failliet door
een zuster-vennootschap.

07-10-2021
5

Naar aanleiding van het onderzoek is de boedel zich nog aan het beraden over
rechtsmaatregelen jegens de Jong Group N.V.
De boedel is in afw achting van de beslissing van het UW V als gevolg van het
vonnis in de procedure met de ex-w erknemer.
De boedel is in afw achting van de afrekening van de NOW 1.
Voorts het nodige overleg met belanghebbenden.
Het onderzoek door de boedel en de beslissing met betrekking tot nadere
stappen, w aaronder het treffen van rechtsmaatregelen, is nog niet afgerond.

07-01-2022
6

Voorts is de boedel in afw achting van de uitkomsten van de definitieve
aanvraag in kader van de tegemoetkoming NOW .

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

08-10-2020
1

Nog niet bekend.

09-04-2021
3

Nog niet bekend, maar in de komende periode zal hierover een besluit w orden
genomen.

07-07-2021
4

Het faillissement kan nog niet w orden afgew ikkeld.

07-10-2021
5

Het faillissement kan nog niet w orden afgew ikkeld.

07-01-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
5-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

07-01-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
zie Plan van Aanpak.

08-10-2020
1

zie Plan van Aanpak.

07-01-2021
2

Zie Plan van Aanpak.

09-04-2021
3

zie Plan van Aanpak.

07-07-2021
4

zie Plan van Aanpak.

07-10-2021
5

zie Plan van Aanpak.

07-01-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

