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Algemene gegevens
Naam onderneming
J&D Investments Holding B.V. en J&D Leidingsystemen B.V.
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Gegevens onderneming
Bij vonnis van 1 december 2015 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuw arden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J&D
Investments Holding B.V. (hierna: ‘J&D Investments‘) (KvK 22035208), statutair
gevestigd te Leeuw arden, feitelijk gevestigd te (3755 BT) Eemnes aan de
Bramenberg 9-5 (Postbus 1, 3755 ZG Eemnes), in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mr P.J. Neijt tot rechter-commissaris (rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van mr H. Dulack tot curator.
Bij vonnis van 3 december 2015 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuw arden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J&D
Leidingsystemen B.V. (hierna: ‘J&D Leidingsystemen’) (KvK 01071538),
statutair gevestigd te Hempens, feitelijk gevestigd te (3755 BT) Eemnes aan
de Bramenberg 9-5, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr
P.J. Neijt tot rechter-commissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht)
en aanstelling van mr H. Dulack tot curator.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
J&D Investments
Financiële holding die 100% van de aandelen in het kapitaal van J&D
Leidingsystemen houdt.
J&D Leidingsystemen
Het onderhouden, repareren, saneren en vernieuw en van systemen voor
ondergronds transport van gas, w ater en elektriciteit.

16-05-2018
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens
J&D Investments
2015: € 0,- (tot en met 30 november 2015)
2014: € 0,2013: € 0,2012: € 0,J&D Leidingsystemen
2015: € 11.207.323,- (tot en met oktober 2015)
2014: € 13.748.124,2013: € 19.871.130,2012: € 22.058.663,W inst en verlies
J&D Investments
2015 : Administratie is niet bijgew erkt.
2014 : € 1.056.662,- (verlies)
2013 : € 448.134,- (verlies)
2012 : € 406.781,- (w inst)
J&D Leidingsystemen
2015 : € 872.340,- (verlies)
2014 : € 628.856,- (verlies)
2013 : € 19.821,- (verlies)
2012 : € 846.119,- (w inst)
Balanstotaal
J&D Investments
2015 : Administratie is niet bijgew erkt.
2014 : € 5.381.428,2013 : € 6.449.504,2012 : € 6.571.354,J&D Leidingsystemen
2015 : € 6.897.420,2014 : € 7.279.584,2013 : € 8.567.770,2012 : € 9.254.726,-

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
113
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Toelichting
Alleen J&D Leidingsystemen had personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 628.362,29
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€ 627.538,69

18-09-2018
8

Toelichting
J&D Investments: € 14.751,19
J&D Leidingsystemen: € 612.787,50
€ 626.666,13

02-01-2019
9

Toelichting
J&D Investments: € 13.832,80
J&D Leidingsystemen: € 612.833,33
€ 367.709,72

02-04-2019
10

Toelichting
J&D Investments: € 12.445,02
J&D Leidingsystemen: € 355.254,70
€ 376.808,19

02-07-2019
11

Toelichting
J&D Investments: € 21.526,63
J&D Leidingsystemen: € 355.281,56
€ 375.918,22

02-10-2019
12

Toelichting
J&D Investments: € 21.528,22
J&D Leidingsystemen: € 354.390,00
€ 334.761,45
Toelichting
J&D Investments: € 23.610,28
J&D Leidingsystemen: € 311.151,17

Verslagperiode

25-03-2020
14

Verslagperiode
van
12-2-2018

16-05-2018
7

t/m
15-5-2018
van
16-5-2018

18-09-2018
8

t/m
16-9-2018
van
17-9-2018

02-01-2019
9

t/m
1-1-2019
van
2-1-2019

02-04-2019
10

t/m
1-4-2019
van
2-4-2019

02-07-2019
11

t/m
1-7-2019
van
2-7-2019

02-10-2019
12

t/m
1-10-2019
van
2-10-2019

10-01-2020
13

t/m
9-1-2020
van
10-1-2020
t/m
23-3-2020

Bestede uren

25-03-2020
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

64 uur 24 min

8

56 uur 54 min

9

33 uur 36 min

10

43 uur 48 min

11

40 uur 0 min

12

43 uur 12 min

13

18 uur 0 min

14

13 uur 6 min

totaal

313 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Verslagperiode
J&D Investments: 1,30 uren
J&D Leidingsystemen: 63,10 uren
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Totaal
J&D Investments: 40,80 uren
J&D Leidingsystemen: 935,70 uren
Verslagperiode
J&D Investments: 2,50 uren
J&D Leidingsystemen: 54,40 uren

18-09-2018
8

Totaal
J&D Investments: 43,30 uren
J&D Leidingsystemen: 990,40 uren
Verslagperiode
J&D Investments: 1,10 uren
J&D Leidingsystemen: 32,50 uren

02-01-2019
9

Totaal
J&D Investments: 44,40 uren
J&D Leidingsystemen: 1.022,90 uren
Totaal
J&D Investments: 44,80 uren
J&D Leidingsystemen: 1.066,30 uren

02-04-2019
10

Verslagperiode
J&D Investments: 0,80 uren
J&D Leidingsystemen: 39,20 uren

02-07-2019
11

Totaal
J&D Investments: 45,60 uren
J&D Leidingsystemen: 1.106,50 uren

Verslagperiode
J&D Investments: 0,50 uren
J&D Leidingsystemen: 42,70 uren

02-10-2019
12

Totaal
J&D Investments: 46,10 uren
J&D Leidingsystemen: 1.149,20 uren
Verslagperiode
J&D Investments: 1,00 uren
J&D Leidingsystemen: 17,00 uren

10-01-2020
13

Totaal
J&D Investments: 47,10 uren
J&D Leidingsystemen: 1.166,20 uren
Verslagperiode
J&D Investments: 0,80 uren
J&D Leidingsystemen: 12,30 uren

25-03-2020
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Totaal
J&D Investments: 47,90 uren
J&D Leidingsystemen: 1.179,30 uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
J&D Investments
J&D Investments is opgericht bij akte van 30 maart 1999. De eerste inschrijving
in het handelsregister is op 21 april 1999. J&D Investments is een financiële
holding die 100% van de aandelen houdt in het kapitaal van J&D
Leidingsystemen. De aandeelhouders van J&D Investments zijn De Hoop
investeringen B.V. (10%), Jonker Investments B.V. (10%) en BB Capital B.V.
(80%). De (alleen en zelfstandig bevoegde) bestuurder van J&D Investments is
De Hoop investeringen B.V. De heer H.L.C. de Hoop is bestuurder van De Hoop
investeringen B.V.
J&D Leidingsystemen
J&D Leidingsystemen is opgericht bij akte van 9 oktober 1995. De eerste
inschrijving in het handelsregister is op 13 oktober 1995. De activiteiten van
J&D Leidingsystemen bestaan uit het onderhouden, repareren, saneren en
vernieuw en van systemen voor ondergronds transport van gas, w ater en
elektriciteit. De enig aandeelhouder en (alleen en zelfstandig bevoegd)
bestuurder van J&D Leidingsystemen is J&D Investments.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
J&D Investments
Niet van toepassing.
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J&D Leidingsystemen
J&D Leidingsystemen w as op datum faillissement (als gedaagde) partij bij één
procedure. Deze procedure stond voor conclusie van antw oord in incident
zijdens J&D Leidingsystemen. Vanw ege het faillissement is deze procedure op
grond van art. 29 Faillissementsw et geschorst.

1.3 Verzekeringen
J&D Investments
Niet van toepassing.

16-05-2018
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J&D Leidingsystemen
In de tw eede verslagperiode zijn ook de verzekeringen ten aanzien van de
roerende goederen en de tijdelijke voortzetting van de activiteiten van
curanda, geroyeerd. Er lopen thans geen verzekeringen meer.

1.4 Huur
J&D Investments
Niet van toepassing.

16-05-2018
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J&D Leidingsystemen
J&D Leidingsystemen huurde op datum faillissement vier bedrijfslocaties
(kantoor en w erkplaats/opslag) in respectievelijk Eemnes, Diemen, Duiven en
Sappemeer en een opslagterrein in Rotterdam. De huurovereenkomsten zijn,
na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, op grond van artikel 39
Faillissementsw et opgezegd. In de tw eede verslagperiode zijn de huurpanden
opgeleverd aan de verhuurders w aarmee alle huurovereenkomsten zijn
geëindigd. Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur van curandae zijn de faillissementen (mede) veroorzaakt
doordat:
in 2013 een van de grote klanten een aanzienlijk deel (de
elektraw erkzaamheden) van een langlopende grote opdracht introk;
in november 2015 de betalingstermijn van de inkoop van een groot deel van
de voorraad/materialen w erd teruggebracht van 30 dagen naar 0 dagen.
Aangezien de leverancier tevens opdrachtgever w as, vond verrekening plaats
van de nog te betalen inkoopfacturen met de te ontvangen bedragen;
met een van de onderaannemers van J&D Leidingsystemen een conflict
ontstond met als gevolg dat de onderaannemer in augustus 2015
derdenbeslag legde onder de bank en meerdere klanten;
vanw ege de crisis in de bouw sector meer aannemers zich gingen richten op de
aanleg en het onderhoud van (gas)leidingen w aardoor de concurrentie w erd
vergroot.
Mede vanw ege bovenstaande ontw ikkelingen is een liquiditeitstekort ontstaan
uitmondende in de eigen aanvraag van het faillissement van J&D Investments.
Het faillissement van J&D Leidingsystemen is door de curator van J&D
Investments uitgelokt. De oorzaken van de faillissementen zullen in de
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komende verslagperioden nader w orden onderzocht.
Het onderzoek naar relevante feiten en omstandigheden die
verantw oordelijk zijn voor deze faillissementen heeft het volgende
opgeleverd.
In oktober 2009 hebben de toenmalige aandeelhouders van J&D
Leidingsystemen B.V. hun aandelen verkocht aan BB Capital. Technisch is dit
als volgt vorm gegeven. Er is een nieuw e holding opgericht, te w eten J&D
Investments Holding B.V. die als koper van de aandelen fungeerde. In de
holding kreeg BB Capital 80% van de aandelen en de oud
aandeelhouders/bestuurders ieder 10%. De oud aandeelhouders ontvingen
voor hun aandelen ieder ruim € 2.5 mio. Een derde aandeelhouder ontving
een bedrag van ruim € 562.000,-. Hoe kon J&D Investments Holding B.V.
(Holding) deze koopsom betalen? De voormalig aandeelhouders stortten
ieder voor 10% van de aandelen die zij verw ierven in Holdingeen bedrag ad
€ 540.000,-. BB Capital betaalde een bedrag van circa € 750.000,- en verder
trok Holding leningen aan, namelijk € 1.6 mio van Fortis Bank en verkreeg zij
een lening van J&D Leidingsystemen B.V. van ruim € 2.2 mio. Dat bedrag had
J&D Leidingsystemen B.V. geleend bij de bank. Feitelijk komt het erop neer
dat het leeuw endeel van de koopsom w erd betaald en/of gefinancierd door
J&D Leidingsystemen B.V. Als gevolg hiervan w erd de financiële w eerbaarheid
van J&D Leidingsystemen B.V. uitgehold. In het licht van de voorzichten en
gelet op de aanw ezige reserves w erd dit toen verantw oord geacht. Dit w as
(destijds) niet in strijd met enig w ettelijk voorschrift.
Na de overname w as het beleid erop gericht om J&D snel te laten groeien.
W as de omzet in 2011 nog ruim € 14 mio, in 2012 w as deze gestegen naar €
22 mio om vervolgens in 2013 en 2014 te dalen tot respectievelijk bijna € 20
mio en een kleine € 14 mio. Deze groei ontstond door grote projecten aan te
nemen. J&D heeft in verband hiermee capaciteit ingekocht door middel van
het inhuren van onderaannemers. In 2012 ging dat om een bedrag van ruim
€ 6.5 mio. De bedoeling w as dat het aandeel van de onderaannemers met
20% per jaar zou w orden afgebouw d en dit zou w orden overgenomen door
medew erkers van J&D. Door deze ontw ikkelingen steeg het risicoprofiel van
J&D aanzienlijk.
Vervolgens kreeg J&D te maken met problemen met klanten aan de ene kant
en problemen met de onderaannemers aan de andere kant. Dit leidde tot
een enorme daling van de omzet in 2014. In 2013 w as het resultaat voor
belasting ongeveer nihil maar in 2014 w as er sprake van een verlies voor
belastingen van € 773.000,- en ook 2015 w as zeer verlieslatend. Tot
augustus w as er sprake van een verlies voor belastingen van € 653.000,-.
Toen deze problemen zich voordeden w reekte zich de geringe financiële
w eerbaarheid van J&D. Toen de bank kennis nam van deze resultaten eiste
die extra aflossingen. Onder druk van de bank w erd een adviseur ingehuurd
om het toekomstperspectief van J&D te bezien. Deze adviseur kw am tot de
conclusie dat er rigoureus moest w orden ingegrepen. Om te kunnen
overleven moest J&D samengaan met een andere partij en w as voor eind
2015 een kapitaalinjectie nodig van circa € 1 mio. Uiteindelijk heeft BB Capital
in oktober 2015 een lening verstrekt van € 375.000,- die echter onvoldoende
w as om het tij te keren.
Er zijn derhalve verschillende oorzaken aan te w ijzen voor deze
faillissementen. Er is sprake van een combinatie van (te) geringe financiële
w eerbaarheid, grote commerciële risico's en onvoldoende sterk management.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
113

16-05-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
130

16-05-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

16-05-2018
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curandae beschikken niet over onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris en voorraden

€ 557.351,15

totaal

€ 557.351,15

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
J&D Investments had geen bedrijfsmiddelen.
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J&D Leidingsystemen
De opbrengst van de verkoop van de (verpande) bodemzaken valt ingevolge
art. 57 lid 3 Fw . in de boedel. De opbrengst van de verkoop van de aan ABN
AMRO verpande niet-bodemzaken komt ABN AMRO toe. Met de pandhouder is
in de eerste verslagperiode een boedelbijdrage overeengekomen voor zow el
onderhandse als openbare verkoop. De (verkoop)kosten w orden pro rata over
de verschillende verkoopopbrengsten verdeeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
J&D Leidingsystemen
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. De aangetroffen
bodemzaken zijn in de eerste vijf verslagperioden verkocht.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgerond.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
J&D Investments
Curanda beschikt niet over voorraden of onderhanden w erk.

16-05-2018
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J&D Leidingsystemen
Curanda beschikte op datum faillissement over relevante voorraden. De
voorraden zijn verpand aan ABN AMRO. Een deel van de voorraad is in de
tw eede verslagperiode verkocht aan de leverancier van de goederen. Het deel
dat niet kon w orden verkocht aan de leverancier is, voor zover aanw ezig op
de vestiging in Sappemeer, onderhands verkocht aan Spronk Techniek B.V. (zie
onder 6). De resterende voorraden van de overige vestigingen zijn in de
tw eede, in de vierde en in deze verslagperiode openbaar verkocht. Aangezien
de w erkzaamheden voor de grootste klant reeds kort voor faillissement w aren
opgeschort, w as de onderhanden w erkpositie op datum faillissement
bescheiden. In de eerste verslagperiode is een deel van het onderhanden
w erk met toestemming van de rechter-commissaris afgerond.
De totale veilingopbrengst van de voorraden is niet te scheiden van de
veilingopbrengst van de bedrijfsmiddelen en zit derhalve verw erkt in de totale
veilingopbrengsten ad € 557.351,15 (zie ook 3.7). De opbrengst van de aan de
leverancier terug verkochte voorraden bedraagt € 166.391,74. Voor de
opbrengst van de onderhands aan Spronk Techniek B.V. verkochte voorraad
w ordt verw ezen naar 6. Voor de verkoopopbrengst van het onderhanden w erk
w ordt verw ezen naar 4.2.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

16-05-2018
7

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Certificaten

€ 62.984,73

totaal

€ 62.984,73

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
J&D Investments
Curanda beschikt niet over andere activa.
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J&D Leidingsystemen
Curanda houdt alle aandelen in het kapitaal van Technisch Bureau Gasomek
B.V. (hierna: ‘Gasomek’). In Gasomek vinden geen activiteiten plaats. Gasomek
hield op datum faillissement van curanda certificaten van aandelen in een
installatiebedrijf. Deze certificaten zijn in de derde verslagperiode te gelde
gemaakt. De aandelen in het kapitaal van Gasomek zijn niet verkoopbaar.
Gasomek zal w orden geliquideerd.
Gasomek is mede hoofdelijk verbonden jegens de bank zodat deze opbrengst
na aftrek van een boedelbijdrage aan de bank toekomt.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Liquidatie Gasomek.

16-05-2018
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Gasomek zal w orden geliquideerd door de Kamer van Koophandel.

02-01-2019
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
J&D Investments
Niet van toepassing.

16-05-2018
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J&D Leidingsystemen
Volgens de administratie van J&D Leidingsystemen w as de omvang van de
debiteurenportefeuille per datum faillissement € 1.465.418,-. Deze
prefaillissementsvorderingen zijn verpand aan ABN AMRO. De boedel draagt
zorg voor de incasso van deze vorderingen en heeft daartoe in de eerste
verslagperiode alle debiteuren aangeschreven. Inmiddels is gebleken dat een
deel van de prefaillissementsvorderingen reeds voor datum faillissement w as
voldaan (totaal € 91.641,05) of w as verrekend (totaal € 287.504,17).
Na datum faillissement zijn ten behoeve van een aantal (lopende) opdrachten
w erknemers van J&D Leidingsystemen door de opdrachtgevers van die
projecten ingeleend. Deze w erkzaamheden zijn in de eerste verslagperiode
afgerond. In de derde verslagperiode is aandacht besteed aan de financiële
afw ikkeling van de boedelexploitatie. In dat kader is door de boedel een
bedrag ad € 33.419,- gefactureerd.
Tot op heden is ter zake prefaillissementsvorderingen een bedrag ad €
695.864,79 geïncasseerd. Thans staat nog open een bedrag ad € 390.408,55.
Van dit bedrag is in deze verslagperiode geïncasseerd een bedrag ad €
350.638,94. Daarmee is de incasso afgerond.
Tot op heden is ter zake boedelvorderingen een bedrag ad € 16.555,geïncasseerd. Nog open staat een bedrag ad € 16.864,-.
De tw ee directieleven van J&D hebben via hun holdingvennootschappen ieder
10% van de aandelen in J&D Holding B.V. gekocht. De koopprijs voor 10%
bedroeg € 540.000,- die voor 50% w erd gefinancierd door J&D Holding B.V.
Deze vordering van J&D Holding B.V. w as verpand aan de bank. Nu de bank is
voldaan is het pandrecht vrijgevallen.

02-04-2019
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er is een regeling bereikt met de laatste prefaillissementsdebiteur op basis
w aarvan de debiteur betaalt. Deze vordering valt onder het pandrecht van de
bank.
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De curator is in overleg met bestuurders over de vorderingen van J&D Holding
B.V.

02-04-2019
10

Het overleg met één van beide bestuurders is afgerond. Er is een regeling
bereikt op basis w aarvan een bedrag ad € 10.000,- is betaald aan de boedel
van J&D Holding B.V.

02-07-2019
11

Op korte termijn vindt overleg plaats met de andere bestuurder over een
afw ikkeling van de vordering.

10-01-2020
13

Voor de vordering op de andere bestuurder is een regeling bereikt. De
vordering is verkocht aan een familielid voor € 3.000,-. Dit is afgew ikkeld.

25-03-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.200.880,00

16-05-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
J&D Investments
Curanda is hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van J&D Leidingsystemen
aan ABN AMRO.
J&D Leidingsystemen
ABN AMRO heeft een vordering op curanda w elke vordering op datum
faillissement € 1.200.880,- bedroeg. Deze vordering is inmiddels aanzienlijk
teruggelopen. Met de bank vindt nog overleg plaats over de uiteindelijke
positie van de bank.

Toelichting vordering van bank(en)
In de volgende verslagperiode zal dit naar verw achting zijn afgerond.

Toelichting vordering van bank(en)
Met de bank is overleg gevoerd over de hoogte van haar uiteindelijke
vordering. Die is bepaald op € 215.694,97. Deze vordering is voldaan w aarmee
deze kw estie is afgerond.

02-01-2019
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02-04-2019
10

5.2 Leasecontracten
Afgerond.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Afgerond.
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5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
J&D Investments
Niet van toepassing.
J&D Leidingsystemen
Een aantal crediteuren heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. Voor zover de rechtsgeldigheid is komen vast te staan, zijn claims
gehonoreerd en afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
J&D Investments
Niet van toepassing.

16-05-2018
7

J&D Leidingsystemen
Eén crediteur heeft een retentierecht geldend gemaakt op tw ee
bedrijfsvoertuigen. In de tw eede verslagperiode is met toestemming van de
rechter-commissaris dit retentierecht doorbroken ex artikel 60
Faillissementsw et door deze voertuigen op te eisen. In de derde
verslagperiode zijn de voertuigen te gelde gemaakt.

5.7 Reclamerechten
Crediteuren hebben hierop geen beroep gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
J&D Leidingsystemen
In de derde verslagperiode is met ABN AMRO afgerekend over de thans
gerealiseerde verkoopopbrengsten, zow el van de doorstart (zie 6.4), als van
de eerste acht veilingen. Naar verw achting zal in de komende verslagperiode
de eindafrekening tussen bank en boedel kunnen w orden opgesteld.

16-05-2018
7

Tussen de bank en de boedel vindt overleg plaats over de afrekening.

18-09-2018
8

Dit overleg zal naar verw achting in de volgende verslagperiode w orden
afgew ikkeld.

02-01-2019
9

Afgerond.

02-04-2019
10

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
J&D Investments
Niet van toepassing.

16-05-2018
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J&D Leidingsystemen
Nagenoeg alle activiteiten van J&D Leidingsystemen w aren reeds kort voor
datum faillissement gestaakt. Slechts een aantal opdrachten is, na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris afgerond; de w erkzaamheden zijn tot
31 december 2015 voortgezet. Het belang van de boedel bij deze voortzetting
w as gelegen enerzijds in het genereren van (boedel)actief, anderzijds in het
vergroten van de kansen op een doorstart van (een deel van) de activiteiten
van J&D Leidingsystemen.

6.2 Financiële verslaglegging
Over de voortzettingsperiode is het volgende resultaat behaald:
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Kosten: € 2.467,- (exclusief personeels- en huurkosten)
Opbrengst: € 16.555,Resultaat: € 14.088,Naast het behaalde financiële resultaat (ad € 14.088) heeft de tijdelijke
voortzetting bijgedragen aan het realiseren van de doorstart van de
activiteiten van J&D Leidingsystemen in Sappenmeer.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
J&D Investments
Niet van toepassing.
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J&D Leidingsystemen
Afgerond.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
J&D Investments
Niet van toepassing.
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J&D Leidingsystemen
Afgerond.

6.5 Verantwoording
J&D Investments
Niet van toepassing.
J&D Leidingsystemen
Afgerond.

6.6 Opbrengst

16-05-2018
7

6.6 Opbrengst
€ 82.300,00

16-05-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Uit gevoerd onderzoek is gebleken dat de administraties van curandae voldoen
aan de boekhoudplicht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
J&D Investments
De jaarrekeningen van curanda over de boekjaren 2014 en 2013 zijn tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2012 is niet tijdig
gedeponeerd.
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J&D Leidingsystemen
De jaarrekeningen van curanda over de boekjaren 2014, 2013 en 2012 zijn
tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De failliete vennootschappen zijn op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht
tot het laten opstellen van een accountantsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
J&D Investments
Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard (Hoge
Raad 17 oktober 2003, NJ 2004/282), aangezien de vennootschap meer dan 5
jaar geleden is opgericht.
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J&D Leidingsystemen
Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard (Hoge
Raad 17 oktober 2003, NJ 2004/282), aangezien de vennootschap meer dan 5
jaar geleden is opgericht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal nog nader dossieronderzoek plaatsvinden.
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In de afgelopen verslagperiode heeft het dossieronderzoek plaatsgevonden.
Dit heeft geleid tot resultaten die nog niet w orden gepubliceerd omdat dit niet
in het belang van de boedel is. Te zijner tijd zal verslag w orden gedaan van de
bevindingen c.q. de bereikte resultaten.

18-09-2018
8

In de afgelopen verslagperiode zijn naast dossieronderzoek ook betrokkenen
gehoord om het beeld te completeren. Naar verw achting zal in het komende
verslag hierover kunnen w orden gerapporteerd.

02-01-2019
9

Het onderzoek is nog niet geheel afgerond en er is geen boedelbelang om
thans te rapporteren.

02-04-2019
10

Het onderzoek is afgerond. In het kader daarvan betaalt een van de
betrokkenen aan de boedel tegen finale kw ijting een bedrag van € 12.000,-.

10-01-2020
13

Voor een verslag van feitelijke bevindingen w ordt verw ezen naar onderdeel
1.5.

25-03-2020
14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 809.649,25
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Toelichting
J&D Leidingsystemen:
ClaimsAgent € 3,03
UW V € 773.389,50
Berendsen Textiel Service € 13.712,76
Lieberom Makelaars € 8.894,93
Kuijpers & Bruijne € 6.065,88
Mevrouw J.H. Hazebroek € 7.577,10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 396.946,96
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Toelichting
J&D Investments: € 0,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 559.205,17
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Toelichting
J&D Investments: € 0,-.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 38.381,89

16-05-2018
7

Toelichting
J&D Investments: € 0,-.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
147
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Toelichting
J&D Investments: 1
J&D Leidingsystemen: 146

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.220.218,04
Toelichting
J&D Investments: € 958,02
J&D Leidingsystemen: € 3.219.260,02 (exclusief de vordering van ABN AMRO)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog w ordt ervan uit gegaan dat deze faillissementen zullen w orden
opgeheven bij gebrek aan baten (art. 16 Fw ).
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Deze faillissementen zullen w orden opgeheven op grond van artikel 16 Fw .

25-03-2020
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.
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Afgerond.

25-03-2020
14

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie 1.4.
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9.2 Aard procedures
Zie 1.4.
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9.3 Stand procedures
Zie 1.4.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Zie 1.4.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De onderzoeken dienen te w orden voortgezet.
De positie van de bank moet nog w orden afgew ikkeld.
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De onderzoeken dienen te w orden voortgezet.
De vorderingen op de managementvennootschappen van de directieleden
moeten w orden geïnd.

02-04-2019
10

De onderzoeken dienen te w orden voortgezet.
De vordering op de managementvennootschap van één van de directieleden
moet w orden geïnd.

02-07-2019
11

De vordering op de managementvennootschap van één van de directieleden
moet w orden geïnd.

10-01-2020
13

Deze faillissementen zullen w orden afgew ikkeld.

25-03-2020
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer de faillissementen zullen w orden
afgew ikkeld.
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Deze faillissementen w orden afgew ikkeld zodra de rechtmatigheidsvragen zijn
beantw oord.

02-01-2019
9

Deze faillissementen w orden naar verw achting in de loop van 2020 afgerond.

10-01-2020
13

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen
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