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

R-C
Curator

9
02-11-2021
F.17/19/95
NL:TZ:0000117242:F001
14-10-2019

mr. H.J. Idzenga
mr R.S. van der Spek

Algemene gegevens
Naam onderneming
Transportbedrijf De Jong en Ypma B.V.

13-11-2019
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Transportbedrijf De Jong en Ypma dreef een onderneming die zich bezighield
met transport van goederen over de w eg. Deze w erkzaamheden w erden de
laatste tijd nog slechts verricht voor één klant, namelijk DHL Freight.

13-11-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
In onderzoek

13-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

Boedelsaldo

13-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.630,90

13-11-2019
1

€ 1.630,90

12-02-2020
2

Toelichting
Er hebben zich geen w ijzigingen op de faillissementsrekening voorgedaan.
€ 2.601,48

11-05-2020
3

Toelichting
In deze verslagperiode is van een energieleverancier een restitutiebedrag van
€ 970,58 ontvangen.
€ 2.601,48

10-08-2020
4

Toelichting
Er hebben zich geen w ijzigingen op de faillissementsrekening voorgedaan.
€ 2.601,48

20-11-2020
5

Toelichting
Er hebben zich geen w ijzigingen op de faillissementsrekening voorgedaan.
€ 2.601,48

17-02-2021
6

Toelichting
Er hebben zich geen w ijzigingen op de faillissementsrekening voorgedaan.
€ 7.224,48

07-05-2021
7

Toelichting
In deze verslaperiode is een bedrag ad € 4.623,00 in het kader van de
Garantstellingsregeling curatoren op de boedelrekening gestort.
€ 7.224,48

05-08-2021
8

Toelichting
Er hebben zich geen w ijzigingen op de faillissementsrekening voorgedaan.
€ 27.224,48

Verslagperiode

02-11-2021
9

Verslagperiode
van
14-10-2019

13-11-2019
1

t/m
5-11-2019
van
6-11-2019

12-02-2020
2

t/m
4-2-2020
van
5-2-2020

11-05-2020
3

t/m
4-5-2020
van
5-5-2020

10-08-2020
4

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020

20-11-2020
5

t/m
3-11-2020
van
4-11-2020

17-02-2021
6

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021

07-05-2021
7

t/m
2-5-2021
van
3-5-2021

05-08-2021
8

t/m
27-7-2021
van
28-7-2021
t/m
26-10-2021

Bestede uren

02-11-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 24 min

2

19 uur 30 min

3

6 uur 30 min

4

3 uur 48 min

5

12 uur 24 min

6

6 uur 0 min

7

14 uur 36 min

8

5 uur 42 min

9

4 uur 36 min

totaal

97 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Opmerkingen:
1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderw erp van nader onderzoek.
In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast.
Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen
gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend. Niets in deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

13-11-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
A.D. Ypma Beheer B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van de failliet, van
w ie de heer Ale Dirk IJpma de middellijk bestuurder en aandeelhouder is.

13-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

1.4 Huur
De w erkzaamheden w erden verricht vanuit een bedrijfsloods aan de
Edisonstraat 10 te Franeker. Eigenaar van dit pand is de bestuurder en enig
aandeelhouder van de failliet (A.D. Ypma Beheer B.V.). Er schijnt sprake te zijn
van een huurrelatie, doch stukken en/of enige informatie hieromtrent heeft de
curator nog niet mogen ontvangen. De curator heeft een en ander nog in
onderzoek.

13-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zou sprake zijn van lage marges in de
sector w aarin de failliet opereerde. Dit, gecombineerd met zijn slechte
gezondheidstoestand en het gebrek aan opvolging, zou ervoor gezorgd
hebben dat de activiteiten van de failliet in de afgelopen jaren tot het minimum
zijn teruggelopen. Nieuw e opdrachten zouden w orden verreden vanuit een
andere w erkmaatschappij van A.D. Ypma Beheer B.V., te w eten Fryslân
Express B.V. Deze in 2013 opgerichte vennootschap houdt zich eveneens bezig
met het transport van goederen, doch richt zich – volgens eigen zeggen van
de bestuurder – op een geheel andere sector, te w eten het (kleinere)
pakketvervoer. Ook die B.V. w erkt met name voor DHL. In eerste instantie is
getracht om zonder een faillissement tot een beëindiging te komen, aldus de
bestuurder. Dit zou (mede) niet gelukt zijn vanw ege de aanw ezigheid van een
aantal slapende dienstverbanden. Vanw ege een defecte auto (en de
onmogelijkheid om tot reparatie over te gaan) zijn de w erkzaamheden voor
DHL Freight B.V. uiteindelijk in augustus 2019 gestaakt. Dit heeft ertoe geleid
dat het faillissement is aangevraagd. De curator heeft een en ander nog in
onderzoek.

13-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

13-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

13-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-10-2019

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen onroerende zaken.

13-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de failliet w erden de bedrijfsmiddelen – evenals het
bedrijfspand – gehuurd van A.D. Ypma Beheer B.V. Stukken en/of informatie
hieromtrent heeft de curator opgevraagd maar nog niet mogen ontvangen.
Volgens opgave van de RDW staat er een aantal (inmiddels geschorste)
vervoersmiddelen op naam van de failliet. De curator heeft dit onderzoek.

13-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

13-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder is de debiteurenstand nagenoeg nihil. De
curator heeft een en ander nog in onderzoek.

13-11-2019
1

De curator zal de komende verslagperiode(s) onderzoek verrichten naar de
debiteurenpositie.

11-05-2020
3

Er zijn geen openstaande debiteurenposities meer.

10-08-2020
4

Er zijn geen openstaande debiteurenposities meer.

20-11-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft per datum faillissement een bedrag ad ruim € 112.000,- van
de failliet te vorderen.

13-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
De vervoersmiddelen w erden volgens opgave van de bestuurder
geleased/gehuurd van A.D. Ypma Beheer B.V., doch stukken en/of enige
informatie hieromtrent heeft de curator nog niet mogen ontvangen. De curator
heeft een en ander nog in onderzoek.

13-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank beschikt over de gebruikelijke pandrechten op transportmiddelen,
inventaris en vorderingen.

13-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

13-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van de failliet w as reeds voorafgaand aan het faillissement
gestaakt. Van het voortzetten daarvan is geen sprake.

6.2 Financiële verslaglegging

13-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt in het volgende verslag.

13-11-2019
1

Inmiddels zijn er diverse administratieve stukken aan de curator overhandigd.

12-02-2020
2

De curator zal de komende verslagperiode(s) de aangeleverde administratie
bestuderen.

11-05-2020
3

De curator heeft de afgelopen verslagperiode nagenoeg geen w erkzaamheden
verricht in dit faillissement. Het onderzoek naar de aangeleverde administratie
zal de komende verslagperiode w orden bestudeerd.

10-08-2020
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de aangeleverde administratie
bestudeerd en de nodige onregelmatigheden geconstateerd. De curator heeft
nadere vragen gesteld en stukken opgevraagd. Kort na het einde van
onderhavige verslagperiode staat hierover een overleg gepland.

20-11-2020
5

De curator heeft in de afgelopen periode een gesprek gevoerd met de
secretaresse en de adviseur van de bestuurder van de failliet. In dit gesprek
zijn de geconstateerde onregelmatigheden niet (volledig) verklaard. De curator
heeft naar aanleiding van dit gesprek nadere stukken opgevraagd, maar heeft
deze nog niet bestudeerd. Hij is voornemens dit in de komende verslagperiode
te doen.

17-02-2021
6

De voornoemde toelichting hoort thuis onder het kopje 'toelichting
rechtmatigheid' (7.7). De toelichting zal vanaf heden onder dat kopje w orden
vervolgd.

07-05-2021
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

13-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

13-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

13-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

13-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

13-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

13-11-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-11-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

13-11-2019
1

In de afgelopen periode heeft de curator de ontvangen nadere stukken
bestudeerd. Nog steeds is er geen goede althans volledige verklaring voor de
geconstateerde onregelmatigheden. De curator is hierover nog in gesprek met
(de adviseur van) de bestuurder. Dit zal in de komende verslagperiode een
vervolg krijgen.

07-05-2021
7

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. De eerste indruk van de curator dat de administratie van de failliet
de juridische toets der kritiek niet kan doorstaan is bevestigd. De curator heeft
zijn bevindingen met het bestuur van de failliet gedeeld en het bestuur
aansprakelijk gesteld voor het tekort in faillissement. Met een beroep op de
Garantstellingsregeling Curatoren heeft de curator vervolgens onderzoek
gedaan naar de verhaalspositie van het bestuur van de failliet. Gebleken is dat
de verhaalsmogelijkheden beperkt zijn. Mede daarom heeft de curator in de
afgelopen verslagperiode met de toestemming van de rechter-commissaris een
schikking getroffen met de failliet; de schikking betreft betaling van een bedrag
door het bestuur van de failliet aan de boedel, w elke betaling binnenkort
w ordt verw acht. Gelet op een kostenbatenanalyse van de boedel is de curator
ervan overtuigd dat de getroffen regeling het maximaal haalbare is.

05-08-2021
8

In de afgelopen periode heeft de curator betaling van het overeengekomen
schikkingsbedrag (te w eten: € 20.000,00) ontvangen. Het
rechtmatigheidsonderzoek is daarmee afgerond.

02-11-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
p.m.
€ 8.699,44

13-11-2019
1

10-08-2020
4

Toelichting
Dit betreft grotendeels de (boedel)vordering van het UW V (€ 7.728,86). Het
resterende bedrag (€ 970,58) betreft een onverschuldigde betaling op de
boedelrekening.

€ 9.395,44

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-05-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 105.916,00

13-11-2019
1

12-02-2020
2

Toelichting
Inmiddels is de belastingdienst overgegaan tot indiening van haar (voorlopige)
schuldvordering.
€ 110.151,00

11-05-2020
3

€ 114.226,00

07-05-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 3.432,15

13-11-2019
1

10-08-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

13-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

13-11-2019
1

9

12-02-2020
2

Toelichting
Er hebben zich inmiddels negen concurrente schuldeisers bij de curator gemeld
10

11-05-2020
3

11

10-08-2020
4

13

07-05-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.953,99

13-11-2019
1

€ 131.014,54

12-02-2020
2

Toelichting
In dit saldo is de eerder genoemde schuldvordering van Rabobank ter hoogte
van € 112.106,44 inbegrepen.
€ 131.351,01

11-05-2020
3

€ 131.475,29

10-08-2020
4

€ 140.369,65

07-05-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden procedures

13-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator w enst in de volgende verslagperiode de ontvangen administratie
van de failliet te hebben bestudeerd en te hebben gecontroleerd of sprake is
van hiaten, om de gebruikelijke w erkzaamheden in faillissement te kunnen
vervolgen.

13-11-2019
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode nagenoeg geen w erkzaamheden
verricht in dit faillissement. De curator zal in de komende verslagperiode zijn
w erkzaamheden - zijnde met name controle van de ontvangen administratie hervatten.

10-08-2020
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de aangeleverde administratie
bestudeerd en de nodige onregelmatigheden geconstateerd. Tevens is
verhaalsonderzoek gedaan. De curator zal in de komende verslagperiode in
overleg treden met de bestuurder.

20-11-2020
5

De curator heeft in de afgelopen periode een gesprek gevoerd met de
secretaresse en de adviseur van de bestuurder van de failliet. In dit gesprek
zijn de geconstateerde onregelmatigheden – als gezegd – niet, althans niet
volledig, verklaard. De curator heeft naar aanleiding van dit gesprek nadere
stukken opgevraagd en ontvangen. Hij zal deze stukken in de komende
verslagperiode bestuderen.

17-02-2021
6

De curator is in gesprek met (de adviseur van) de bestuurder inzake de
geconstateerde onregelmatigheden en verw acht dat dat in de komende
verslagperiode een vervolg zal krijgen.

07-05-2021
7

De curator verw acht in de volgende verslagperiode betaling van de bestuurder
van de failliet; hiermee is het onderdeel ‘rechtmatigheid’ afgerond. De curator
zal de overige gebruikelijke w erkzaamheden in het faillissement vervolgen en
verw acht op korte termijn tot afw ikkeling over te kunnen gaan.

05-08-2021
8

In de komende verslagperiode zal de curator overgaan tot afw ikkeling van de
garantstelling curatoren. Vervolgens zal de curator tot afw ikkeling van het
faillissement overgaan.

02-11-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-11-2019
1

Nog niet bekend.

10-08-2020
4

Nog niet bekend.

20-11-2020
5

Nog niet bekend.

17-02-2021
6

Nog niet bekend.

07-05-2021
7

Nog niet bekend.

05-08-2021
8

De curator verw acht op korte termijn tot afw ikkeling over te kunnen gaan.

02-11-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
2-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

02-11-2021
9

