Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
13-07-2022
F.16/20/402
NL:TZ:0000167118:F001
25-11-2020

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr H.M. Eijking

Algemene gegevens
Naam onderneming
Martijn Methorst Holding B.V., Martijn Methorst Logistics B.V., JM Rental Fleet
B.V., Juma Logistics
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Gegevens onderneming
De onderhavige faillissementen w orden, gezien de onderlinge verw evenheid,
na toestemming van de rechter-commissaris geconsolideerd afgew ikkeld.

23-12-2020
1

De gefailleerde vennootschappen zijn allen statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (3905 GK) Veenendaal aan de Prinsesselaan 11.

Activiteiten onderneming
Martijn Methorst Holding B.V.: holding activiteiten
Martijn Methorst Logistics B.V.: goederenvervoer over de w eg
JM Rental Fleet B.V.: verhuur en lease van vrachtw agens en overig materieel.
Juma Logistics B.V.: goederenvervoer over de w eg

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 298.950,00

2020

€ 293.500,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -18.138,00

€ 1.161.277,00

2020
2018

€ 990.173,00

€ 35.712,00

€ 196.596,00

2019

€ 1.815.077,00

€ -354.606,00

€ 378.757,00

2018

€ 60.000,00

€ -275.619,00

€ 137.203,00

2020

€ 55.000,00

€ -141.661,00

2017

€ 2.038.559,00

€ 50.418,00

€ 727.356,00

2018

€ 2.290.553,00

€ -301.534,00

€ 497.419,00

2019

€ 360.000,00

€ 10.230,00

€ 1.062.251,00

2017

€ 37.187,00

€ 54.875,00

€ 56.125,00

2019

€ 872.808,00

€ 52.930,00

€ 448.814,00

2019

€ 66.000,00

€ -281.230,00

€ 187.797,00

2020

Toelichting financiële gegevens
Hierboven zijn de cijfers (van 2017/2018 t/m 2020) van de 4 vennootschappen
w eergegeven in de volgende volgorde:
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Martijn Methorst Holding B.V. (opgericht 2018)
Martijn Methorst Logistics B.V. (opgericht 2014)
JM Rental Fleet B.V. (opgericht 2018)
Juma Logistics B.V. (opgericht 2014)
De jaarrekeningen van 2017/2018) t/m 2019 zijn door de bestuurder aan de
curator aangeleverd, alsmede de grootboekrekeningen over het jaar 2020.
Niet alle cijfers zijn uit de grootboeken te destilleren.

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 15.933,42

23-12-2020
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Toelichting
Bij het volgende openbare verslag zal een financieel verslag w orden gevoegd.

€ 24.294,23

23-03-2021
2

€ 110.290,27

23-06-2021
3

€ 110.774,27

22-09-2021
4

€ 140.350,39

22-12-2021
5

€ 94.248,34

22-03-2022
6

€ 79.141,13

13-07-2022
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-11-2020

23-12-2020
1

t/m
22-12-2020
van
23-12-2020

23-03-2021
2

t/m
22-3-2021
van
23-6-2021

22-09-2021
4

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021

22-12-2021
5

t/m
21-12-2021
van
22-12-2021

22-03-2022
6

t/m
21-3-2022
van
22-3-2022

13-07-2022
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t/m
12-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

79 uur 43 min

2

32 uur 24 min

3

47 uur 14 min

4

18 uur 42 min

5

7 uur 55 min

6

6 uur 6 min

7

23 uur 49 min

totaal

215 uur 53 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de Holding is de heer M.P. Methorst.
De holding is enig aandeelhouder en bestuurder van Martijn Methorst Logistics
B.V., JM Rental Fleet B.V. en Juma Logistics B.V.
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Martijn Methorst Holding B.V. is opgericht in 2018.
Martijn Methorst Logistics B.V. is opgericht 2014.
JM Rental Fleet B.V. is opgericht in 2018.
Juma Logistics B.V. is opgericht in 2014.

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft aangegeven dat geen van de gefailleerden verw ikkeld is
in een lopende procedure.
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1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

23-12-2020
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1.4 Huur
Juma Logistics B.V. huurde een bedrijfsruimte aan de New tonstraat 21b te
Veenendaal, alsmede een aantal containerchassis (opleggers voor achter een
truck). Genoemde overeenkomsten zijn door de curator opgezegd na de
daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De gefailleerde vennootschappen bestaan uit een Holding met drie
w erkmaatschappijen. In de holding w orden slechts holdingactiviteitren verricht.
Door JM Rental Fleet w orden de vrachtw agens geleased ten behoeve van Juma
Logistics en Martijn Methorst Logistics. De leasekosten w erden door JM Rental
doorbelast aan Juma Logistics en Martijn Methorst Logistics.
Juma Logistics had met name opdrachtgevers voor het vervoeren en laden en
lossen van containers in de havens van Rotterdam. Martijn Methorst Logistics
had (nagenoeg) alle w erknemers in dienst. Zij voerde
vervoersw erkzaamheden uit voor alle overige opdrachtgevers en bediende
met name Juma Logistics.
Volgens de bestuurder van gefailleerden staan de marges in de
vervoersbranche al jaren onder druk en w aren gefailleerden de afgelopen
jaren als gevolg daarvan verlieslatend.
Gefailleerden hebben in 2019 een adviseur in de arm genomen die deze
marges onder de loep heeft genomen. Op grond van de bevindingen van de
adviseur heeft de bestuurder een reorganisatie doorgevoerd w aarbij onder
meer afscheid is genomen van een aantal verlieslatende opdrachtgevers,
nieuw e klanten zijn verw orven, er geïnvesteerd is in een nieuw e ICT structuur
teneinde de activiteiten effectiever te kunnen uitvoeren.
Aanvankelijk w erden de marges daadw erkelijk verbeterd en w as de toekomst
hoopgevend. De coronacrisis heeft echter roet in het eten gegooid. Vanaf
begin 2020 is de omzet dramatisch teruggelopen doordat er minder
opdrachten w aren en de kilometerprijzen fors naar beneden gingen. Ook in de
loop van het jaar toen een aantal grenzen w eer open gingen is de omzet
achtergebleven. Volgens de bestuurder is de hele vervoersmarkt ingezakt.
Toen gefailleerden betalingsafspraken met crediteuren niet meer kon nakomen
en er geen toekomstperspectief meer w as, zag de bestuurder geen andere
uitw eg dan het aanvragen van de faillissementen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

23-12-2020
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Toelichting
De w erknemers zijn na de daartoe verkregen toestemming van de rechtercommissaris door de curator ontslagen.
Een aantal w erknemers hebben nog een korte periode w erkzaamheden voor
de curator verricht gedurende de opzegtermijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-10-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

NVT
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

surplus verkoop trucks

Boedelbijdrage

€ 90.151,95

veiling trailer

€ 3.993,00

surplus + bemiddeling verkoop 2 trailers

€ 1.631,86

€ 1.512,50

€ 95.776,81

€ 1.512,50

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De door JM Rental Fleet geleasede auto's vertegenw oordigen een overw aarde.
Zie verder onder punt 5.2 van dit verslag.
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De inventaris vertegenw oordigt geen noemensw aardige w aarde.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
NVT
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Mercedes Vito

€ 13.838,37

restituties omzetbelasting

€ 18.792,00

factuur gebruik oplegger
restitutie verzekering
oude oplegger
totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 819,58
€ 53,45
€ 484,00
€ 33.987,40

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft een Mercedes Vito laten veilen. De opbrengst (minus kosten)
is op de boedelrekening gestort. De curator heeft de leasemaatschappij eerst
de restschuld van € 3.983,44 voldaan).

23-03-2021
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De curator heeft een Pacton oplegger laten veilen. In de komende
verslagperiode zal de opbrengst (minus kosten) door het veilingbureau op de
boedelrekening w orden gestort.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft een oude oplegger verkocht.

22-09-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Bij de aanvraag van de faillissementen zijn er diverse lijsten met openstaande
vorderingen overgelegd. In de lijsten zijn echter ook diverse intercompanyvorderingen opgevoerd die tegen elkaar dienen te w orden w eggestreept.
Daarnaast w aren nog niet alle uitgevoerde opdrachten gefactureerd op
faillissementsdatum.
De curator is doende de openstaande vorderingen in kaart te brengen.
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Namens de pandhouder Rabobank is de curator bezig met de incasso van alle
debiteurenvorderingen. Alle betalingen vinden plaats op de rekening van de
Rabobank.

23-03-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een (tussentijdse) afrekening
opgesteld mede ten behoeve van de Rabobank als pandhouder op de
debiteuren. Na datum faillissement hebben de pre-faillissementsdebiteuren
deels op de boedelrekening en deels op de voormalige bankrekening van
gefailleerde betaald. Tevens hebben na datum faillissementen de
boedeldebiteuren (voor w erkzaamheden verricht na datum faillissement
w aarop geen pandrecht rust) deels op de boedelrekening en deels op de
voormalige bankrekening van gefailleerde betaald. Het op de boedelrekening
ontvangen bedrag w as € 39.210,73. Op grond van de afrekening heeft de
Rabobank op verzoek van de curator nog een bedrag van € 29.576,12 naar de
boedelrekening overgemaakt.

22-12-2021
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De curator zet de incasso van de laatste debiteuren voort.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de afgelopen verslagperiode hebben een achttal debiteuren diverse
facturen - in totaal € 39.210,73 - op de boedelrekening betaald. De curator zet
de incasso van de debiteuren voort.

23-06-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 157.276,59
Toelichting vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een vordering op de Methorst Groep
(hoofdelijkheid van alle vennootschappen) bij de curator ingediend van in
totaal een bedrag van EUR 157.276,59 uit hoofde van verstrekte kredieten.
Terzake het verstrekte krediet heeft Rabobank aangegeven een pandrecht te
hebben op de vorderingen (en inventaris) van gefailleerden.

23-12-2020
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Daarnaast claimt Rabobank een vordering te hebben van EUR 165.254,00 uit
hoofde van financial lease overeenkomst (tevens pandakte) van een mobiele
kraan (straddle carrier).
De curator is in overleg met Rabobank over de debiteurenincasso alsmede over
de verkoop van de mobiele kraan.

Toelichting vordering van bank(en)

23-03-2021
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Rabobank Lease heeft de mobiele kraan (straddle carrier) verkocht voor een
bedrag van € 147.500. De curator incasseerde de debiteuren namens de
Rabobank.

Toelichting vordering van bank(en)

22-09-2021
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De curator heeft aan de pandhouder (Rabobank) een overzicht verzonden
betreffende de (voorlopige) afrekening van de ontvangen
debiteurenvorderingen op de boedelrekening en de bij de pandhouder
aangehouden rekening. De curator is in afw achting van een schriftelijke
reactie.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode heeft de Rabobank nadere vragen gesteld
over de vraag of rollend materieel onder de pandakte ('inventaris') valt. De
curator correspondeert met de Rabobank hierover.

5.2 Leasecontracten

13-07-2022
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5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse lease-overeenkomsten bij diverse partijen afgesloten ten
aanzien van:

23-12-2020
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een 10-tal trucks (Scania en Volvo) alsmede een aantal opleggers
mobiele kraan
een Mercedes Vito
een Mercedes GLS 350.
De curator is druk doende om genoemde activa voor een hogere w aarde dan
de restschuld te verkopen.

10-tal trucks (Scania en Volvo) alsmede een aantal opleggers
Verkoop van deze objecten heeft inmiddels plaatsgevonden.
Volvo heeft het surplus van € 1.124,86 inmiddels op de boedelrekening
gestort.
De curator heeft Scania om een afrekening en overboeking van het
mogelijke surplus verzocht.
mobiele kraan (geen surplus)
Rabobank Lease heeft de mobiele kraan verkocht tegen een lagere
w aarde dan hun eigen vordering.
Mercedes Vito
De curator heeft de restschuld bij de lease-maatschappij afgekocht en de
Mercedes Vito inmiddels geveild. De opbrengst van € 13.838,26 is door
het veilingbureau op de boedelrekening gestort.
Mercedes GLS 350
De berijder van deze auto heeft aangegeven het leasecontract te w illen
overnemen, hetgeen de curator nog in overw eging heeft.
2 opleggers
De leasemaatschappij is bezig met verkoop van deze opleggers.

2 opleggers
Onderhavige opleggers zijn verkocht (zie punt 3.3)

Mercedes GLS 350
De berijder van deze auto, althans een (bevriende) vennootschap, heeft
aangegeven het leasecontract te w illen overnemen. De boedel heeft nog
een vordering op deze vennootschap, zodat de curator onder
voorw aarden bereid is om hieraan mee te w erken.
In de afgelopen verslagperiode is genoemd leasecontract overgenomen,
onder de door de curator gestelde voorw aarde dat aan de boedel een
bedrag van € 6.000 zou toekomen. Dit bedrag is op de boedelrekening
gestort.

23-03-2021
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23-06-2021
3

22-03-2022
6

13-07-2022
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie punt 5.1

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.1

23-12-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
NVT

23-12-2020
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5.6 Retentierechten
Een partij heeft zich ten aanzien van een oplegger beroepen op haar
retentierecht.

23-12-2020
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Een tw eede partij heeft zich ten aanzien van een oplegger beroepen op haar
retentierecht. De curator heeft beide opleggers opgeëist. Beide opleggers zijn
inmiddels vrijgegeven.

23-03-2021
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5.7 Reclamerechten
NVT

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-12-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende anderhalve w eek heeft de curator met instemming van de rechtercommissaris de onderneming van gefailleerden voortgezet. Daartoe heeft de
curator afspraken gemaakt met diverse toeleveranciers, de
leasemaatschappijen en opdrachtgevers.
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6.2 Financiële verslaglegging
De opdrachten die door gefailleerden na faillissementsdatum zijn uitgevoerd
dienen (deels) nog te w orden gefactureerd. In de komende periode zal de
curator verslag doen van de inkomsten en uitgaven gedurende de periode dat
de w erkzaamheden zijn voortgezet.

23-12-2020
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De dieselkosten bedragen € 4.874,39 en zijn door de curator betaald

23-03-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming van gefailleerde behoort (vooralsnog) niet
tot de mogelijkheden.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een groot deel van de administratie is door de bestuurder aan de curator
digitaal aangeleverd. De curator zal overgaan tot een boekenonderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
NVT

23-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
NVT
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over onbehoorlijk
bestuur. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over Paulianeus
handelen. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
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Toelichting

23-12-2020
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Salaris curator: PM
UW V: PM

€ 6.235,64

23-03-2021
2

Toelichting
Dieselkosten voortzetting: € 4.874,39
IT-kosten: € 1.361,25
Taxatiekosten: € 114,95

Toelichting

22-03-2022
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Reeds betaalde kosten: € 56.739,64 + € 46.076,08 (UW V)
Nog te betalen kosten: € 6.538 + PM (zie financieel verslag)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

23-12-2020
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Volgens opgave bestuurder bij verzoekschrift aanvraag faillissement:
Martijn Methorst Holding BV: € 1.676
Juma Logistics BV: € 38.334
Martijn Methorst Logistics BV: € 218.438
JM Rental Fleet BV: € 125.030
De Belastingdienst dient nog een opgave te doen van de totale vorderingen.

€ 293.836,00

23-03-2021
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Toelichting
De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen ingediend:
JM Rental Fleet BV: € 27.355
Martijn Methorst Holding B.V.: 18.477
Martijn Methorst Logistics B.V.: 247.226

€ 514.406,00

23-06-2021
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Toelichting
De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen ingediend:
Juma Logistics BV: € 75.386
JM Rental Fleet BV: € 106.661
Martijn Methorst Holding B.V.: 20.578
Martijn Methorst Logistics B.V.: 311.781

€ 513.685,00

8.3 Pref. vord. UWV

22-03-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 62.979,05

22-03-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

23-03-2021
2

23

23-06-2021
3

26

22-09-2021
4

27

22-12-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 517.012,08

23-03-2021
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€ 344.522,13

23-06-2021
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Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente crediteuren is gedaald als gevolg van
het feit dat de vordering van een aantal leasemaatschappijen volledig is
voldaan door verkoop van de geleasete objecten.

€ 235.411,09

22-09-2021
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Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente crediteuren is gedaald als gevolg van
het feit dat de vordering van de pandhouder deels is voldaan.

€ 242.612,97

22-12-2021
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€ 243.693,58

22-03-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is thans nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
NVT

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
nader inventariseren crediteuren
afw ikkeling leasemaatschappijen
(financiële) afw ikkeling mobiele Kraan Rabobank
nadere afspraken Rabobank
toezien op debiteurenincasso
rechtmatigheidsonderzoek
In ieder geval dienen de volgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
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verkoop activa
afw ikkeling leasemaatschappijen
debiteurenincasso
rechtmatigheidsonderzoek
In ieder geval dienen de volgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

23-06-2021
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debiteurenincasso
rechtmatigheidsonderzoek
In ieder geval dienen de volgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

22-03-2022
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debiteurenincasso (namens panddhouder)
kw estie Mercedes (leasecontract + incasso vergoeding w erknemer)
afw ikkeling 2x retentierecht
afw ikkeling dochtervennootschap(pen)
rechtmatigheidsonderzoek
In ieder geval dienen de volgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

13-07-2022
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afw ikkeling 2x retentierecht
afw ikkeling dochtervennootschap(pen)
afronden rechtmatigheden
afw ikkeling verpandingen Rabobank

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
13-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

