
 

 

 

 
 

  

OPENBAAR VERSLAG RECHTSPERSOON  

ALS BEDOELD IN ARTIKEL 73A FW 

 

 

In het faillissement van de besloten vennootschappen: 

 

JAN DE ROOS MONTAGE LEMMER B.V. 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Lemmer, 

aan het adres Uitheijing 6, 8531 XJ, 

Faillissementsnummer  : F14/201 

Saldo boedelrekening  : € 8.030,60 

 

JAN DE ROOS TRANSPORT LEMMER B.V. 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Lemmer, 

aan het adres Uitheijing 6, 8531 XJ, 

Faillissementsnummer  : F14/202 

Saldo boedelrekening  : € 65.207,37 

 

JAN DE ROOS TRANSORT LEMMER B.V. 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Lemmer, 

aan het adres Uitheijing 6, 8531 XJ, 

Faillissementsnummer  : F14/203 

Saldo boedelrekening  : € 260,47 

 

Datum uitspraak  : 16 september 2014 

Rechter-Commissaris : mr. H.J. Idzenga 

Curator : mr. W.H.M. Cnossen 

 

Verslagnummer : 3 

Verslagperiode : 1 februari t/m 31 mei 2015 

Bestede uren in verslagperiode : 32,8 

Bestede uren in totaal : 246,8 

 

Datum : 3 juni 2015 
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

Inleiding 

Met toestemming van de rechter-commissaris wordt geconsolideerd verslag gedaan van 

het faillissement van drie vennootschappen. Van een geconsolideerde afwikkeling van de 

faillissementen als zodanig is geen sprake.  

 

1. Uitspraak faillissement 

Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden d.d. 16 september 2014 zijn 

de besloten vennootschappen Jan de Roos Montage Lemmer B.V. (hierna: ‘Montage’), Jan de 

Roos Transport Lemmer B.V. (hierna: ‘Transport’) en Jan de Roos Verhuur B.V. (hierna: ‘Ver-

huur’) statutair gevestigd te (8531 XJ) Lemmer aan de Uitheijing 6, in staat van faillissement ver-

klaard met benoeming van mr. H.J. Idzenga als rechter-commissaris en aanstelling van mr. 

W.H.M. Cnossen tot curator. 

 

Gezamenlijk worden de gefailleerde vennootschappen de ‘Vennootschappen’ genoemd.  

 

2. Activiteiten onderneming 

De Vennootschappen voerden in opdracht van Jan de Roos Lemmer B.V. montage en transport-

werkzaamheden uit voor opdrachtgevers van Jan de Roos Lemmer B.V. Verhuur huurde materi-

eel in van Jan de Roos Materieel B.V. en verhuurde het materieel vervolgens door aan Montage 

en Transport.  

 

3. Reden voor de aanvraag 

De Vennootschappen betreffen de doorgestarte ondernemingen van de op 27 mei 2014 gefail-

leerde ondernemingen Jan de Roos Montage B.V., Jan de Roos Transport B.V. en Jan de Roos 

Verhuur Lemmer B.V.  

 

De faillissementen van de Vennootschappen volgen dus kort op de faillissementen die op 27 mei 

2014 zijn uitgesproken. Door de directie is aangegeven dat de vordering die de FNV namens 

werknemers had aangespannen tegen de Vennootschappen naar aanleiding van de snelle door-

start van de Vennootschappen, welke vordering in rechte is toegewezen, dermate hoog was dat 

de Vennootschappen deze vorderingen niet konden betalen. Bovendien was er volgens de direc-

tie sprake van een sterke terugloop van het aantal opdrachten aan Jan de Roos Lemmer B.V., 

welke vennootschap de opdrachten uitbesteedde aan de Vennootschappen, als gevolg van de 

negatieve berichtgeving over het concern van de Jan de Roos vennootschappen.  
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement en bespreekt zijn be-

vindingen in de komende verslagperiode met de rechter-commissaris.  

 

De curator heeft in de verslagperiode aan de rechter-commissaris verslag gedaan van zijn bevin-

dingen en een toelichting gegeven op de onderzoeken die door de curator zijn uitgevoerd en 

thans nog worden uitgevoerd.  

 

4. Eerste werkzaamheden 

Zie verslag 1.  

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie 
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

 

 

1.2 Winst en verlies 

 

Montage 

In euro’s Vanaf 27 mei 2014 

Omzet      255.031 

Resultaat       38.266- 

 

 

Transport 

In euro’s Vanaf 27 mei 2014 

Omzet      146.806 

Resultaat       43.331- 
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

 

 

Verhuur 

In euro’s Vanaf 27 mei 2014 

Omzet      236.322 

Resultaat     111.350- 

 

1.3 Balanstotaal 

Montage 

In euro’s Vanaf 27 mei 2014 

balanstotaal         1.072.038 

 

Transport 

In euro’s Vanaf 27 mei 2014 

balanstotaal         901.192 

 

Verhuur 

In euro’s Vanaf 27 mei 2014 

Balanstotaal     1.286.227 

 

 

1.4 Lopende procedures 

Zie verslag 1.  

 

1.5  Verzekeringen 

Zie verslag 1.  

 

1.6  Huur 

Zie verslag 2.  

 

1.7  Achtergronden en oorzaken faillissement 

Zie hiervoor onder de inleiding van dit verslag.  

 

2.  Personeel 

 

2.1  Aantal ten tijde van faillissement 

Zie verslag 1.  
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 

Zie verslag 1.  

 

2.3  Datum ontslagaanzegging 

Zie verslag 1.  

 

 Werkzaamheden 

Zie verslag 1.  

 

3.  Activa  

 

Onroerende zaken 

3.1  Beschrijving 

Niet van toepassing.  

 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5  Beschrijving 

Niet van toepassing. 

 

 

Voorraden/onderhanden werk 

3.9  Beschrijving 

Niet van toepassing.  

 

Andere activa 

3.12  Beschrijving  

De Vennootschappen hebben allemaal een rekening-courantverhouding met Jan de Roos Lem-

mer B.V. In die rekening-courantverhoudingen werden niet alleen vorderingen en schulden tussen 

de (afzonderlijke) Vennootschappen en Jan de Roos Lemmer B.V. verrekend, maar eveneens 

vorderingen van andere vennootschappen binnen het concern van De Roos en de Vennoot-

schappen. Tevens heeft de curator geconstateerd dat Jan de Roos Lemmer B.V. crediteuren 

heeft betaald van de op 27 mei 2014 gefailleerde vennootschappen en die betalingen in rekening 

courant vervolgens in mindering heeft gebracht op haar schuld aan de Vennootschappen.  
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

 

De curator heeft de rekening-courantverhoudingen tot in detail nagelopen en komt, na reconstruc-

tie, tot de volgende vorderingen: 

 

 Montage heeft een vordering van € 127.946,12 op Jan de Roos Lemmer B.V.; 

 Transport heeft een vordering van € 125.860,33  op Jan de Roos Lemmer B.V.; 

 Verhuur heeft een vordering van € 140.920,56 op Jan de Roos Lemmer B.V.  

 

In de verslag periode heeft de curator een aantal besprekingen gevoerd met de accountant en 

adviseur van De Roos c.s., de heer Van Braak. Tijdens deze besprekingen zijn de constateringen 

van de curator ten aanzien van de gecorrigeerde rekening-courantverhoudingen besproken. Op 

basis van die uitkomsten is vervolgens gesproken en onderhandeld over de betalingen van (een 

deel van) de openstaande vorderingen op Jan de Roos Lemmer BV. Thans is er (nog) geen over-

eenstemming bereikt. In de komende verslagperiode is een bespreking met de rechter-

commissaris ingepland waarin dit onderdeel aan de orde zal komen.  

 

In de verslagperiode heeft de bespreking met de rechter-commissaris plaatsgevonden (zie inlei-

ding). De curator heeft op zijn verzoek diverse aanvullende stukken ontvangen, op basis waarvan 

hij zijn onderzoeken heeft vervolgd.  

 

3.13  (Verkoop-)opbrengst 

In een opvolgend verslag zal rekening en verantwoording worden afgelegd. 

 

Werkzaamheden 

In de eerste verslagperiode heeft de curator de rekening-courantverhoudingen gecorrigeerd en 

gereconstrueerd. Tevens heeft de curator diverse besprekingen gevoerd en gecorrespondeerd 

met de adviseurs van de bestuurder en de andere vennootschappen binnen het concern van De 

Roos.  

 

In de tweede verslagperiode heeft de curator diverse besprekingen gevoerd en gecorrespondeerd 

met de accountant de heer Van Braak.  

 

In de derde verslagperiode heeft de curator een bespreking gevoerd met de rechter-commissaris. 

Tevens heeft de curator gecorrespondeerd met de heer Van Braak en derden en nadere onder-

zoeken uitgevoerd.  
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

 

4.  Debiteuren 

 

4.1  Omvang debiteuren 

Zie paragraaf 3.12, andere debiteuren zijn niet bekend.  

 

4.2  Opbrengst 

4.3  Boedelbijdrage 

 

Werkzaamheden 

 

 

5.  Bank/zekerheden 

 

5.1  Vorderingen van bank(en) 

Niet van toepassing.  

 

5.2  Leasecontracten 

Niet van toepassing. 

 

5.3  Beschrijving zekerheden 

Niet van toepassing 

 

5.4  Separatistenpositie 

Niet van toepassing 

 

5.5  Boedelbijdragen 

Niet van toepassing 

 

5.6  Eigendomsvoorbehoud 

Niet van toepassing 

 

5.7  Reclamerechten 

Niet van toepassing 
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

5.8  Retentierechten 

Niet van toepassing  

 

6.  Doorstart/voortzetten 

 

Voortzetten 

6.1  Exploitatie/zekerheden 

Niet van toepassing. 

 

Doorstart 

6.3  Beschrijving 

Niet van toepassing. 

 

7.  Rechtmatigheid 

 

7.1  Boekhoudplicht 

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de naleving van de boekhoud-

plicht. In de tweede verslagperiode zal dit onderzoek worden voortgezet. 

 

In de derde verslagperiode is een bespreking met de rechter-commissaris ingepland waarin onder 

meer de bevindingen van de curator op dit onderdeel worden besproken.  

 

De curator heeft zijn bevindingen met de rechter-commissaris besproken. Naar aanleiding daar-

van heeft de curator zijn onderzoeken voortgezet.  

 

7.2  Depot jaarrekeningen 

Niet van toepassing.  

 

7.3  Goedkeurende verklaring accountant 

Niet van toepassing.  

 

7.4  Stortingsverplichting aandelen 

Zie verslag 1.  

 

7.5  Onbehoorlijk bestuur 
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid. In 

de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten. 

 

In de derde verslagperiode is een bespreking met de rechter-commissaris ingepland waarin onder 

meer de bevindingen van de curator op dit onderdeel worden besproken.  

 

Zie paragraaf 7.1.  

 

7.6 Paulianeus handelen 

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het 

zicht van het faillissement bevindt zich nog in een beginfase. In de komende verslagperiode zal 

de curator het onderzoek voortzetten. 

 

In de komende verslagperiode is een bespreking met de rechter-commissaris ingepland waarin 

onder meer de bevindingen van de curator op dit onderdeel worden besproken.  

 

Zie paragraaf 7.1.  

 

Werkzaamheden 

De curator heeft een deel van de fysieke administratie meegenomen, de digitale administratie vei-

liggesteld en een aanvang gemaakt met het boekenonderzoek. Daarbij heeft de curator bijzonde-

re aandacht besteed aan de rekening-courantverhoudingen (zie paragraaf 3.12).  

 

De curator heeft in de tweede verslagperiode zijn onderzoeken voortgezet en grotendeels afge-

rond.  

 

In de derde verslagperiode heeft de curator een bespreking gevoerd met de rechter-commissaris. 

Tevens heeft de curator besprekingen met derden gevoerd, stukken opgevraagd en ontvangen en 

zijn onderzoeken voortgezet.  

 

8.  Crediteuren 

 

8.1  Boedelvorderingen 

Verslag 3: Tot op heden heeft het UWV de volgende boedelvorderingen aangemeld: 
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

  

Jan de Roos Montage Lemmer B.V. € 61.184,35 

Jan de Roos Transport Lemmer B.V. €   6.710,97 

Jan de Roos Verhuur B.V. €  18.418,41 

Totaal €  86.313,73 

  

 

8.2  Preferente vorderingen van de Fiscus 

De Fiscus heeft vooralsnog geen vordering ingediend.  

 

8.3  Preferente vorderingen van het UWV 

Verslag 3: Tot op heden heeft het UWV de volgende vorderingen aangemeld: 

 

 Hoog preferent Laag preferent 

Jan de Roos Montage Lemmer B.V. € 14.258,48 €   83.858,79 

Jan de Roos Transport Lemmer B.V. €   4.245,59 €   25.226,46 

Jan de Roos Verhuur B.V. €   6.192,02 €   36.391,10 

Totaal € 24.696,09 € 145.476,35 

 

 

8.4  Overige preferente crediteuren 

Verslag 3: Diverse werknemers hebben preferente vorderingen aangemeld in verband met 

loonvorderingen die niet onder de toepassing van de loongarantieregeling vallen. 

 

8.5  Aantal concurrente crediteuren 

De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de gele-

genheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op heden 

hebben de navolgende concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aange-

meld.  

 Aantal 

Jan de Roos Montage Lemmer B.V. 4 

Jan de Roos Transport Lemmer B.V. 3 

Jan de Roos Verhuur B.V. 9 

Totaal 16 
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Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

 

 

8.6  Bedrag concurrente crediteuren 

Verslag 3: Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal: 

 

 Bedrag in euro’s 

Jan de Roos Montage Lemmer B.V. €  71.375,46 

Jan de Roos Transport Lemmer B.V. €    2.314,36 

Jan de Roos Verhuur B.V. €  57.287,81 

Totaal € 130.977,63 

 

 

8.7  Verwachte wijze van afwikkeling 

Nog niet bekend.  

 

 Werkzaamheden 

De curator heeft de crediteuren geïnventariseerd en vervolgens aangeschreven. 

 

 

9.  Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) 

Niet van toepassing. 

 

10. Overig 

 

10.1  Termijn afwikkeling faillissement 

De afwikkeling van de faillissementen is met name afhankelijk van de uitkomsten van de incasso 

van de rekening-courantvorderingen op Jan de Roos Lemmer BV en het boekenonderzoek.  

  

10.2  Plan van aanpak 

In de komende verslagperiode worden de volgende punten voortgezet en (waar mogelijk) afge-

rond: 

 



 

 

 

Pagina 13 van 13 

 

 
 

Jan de Roos  c.s. (F14/142, F14/143 en F14/144) 

- Incasso rekening-courantvorderingen; 

- Boekenonderzoek.  

 

10.3  Indiening volgend verslag 

Het vierde verslag zal in september 2015 bij de rechtbank worden ingediend. 

 

  

 

Heerenveen, 3 juni 2015 mr. W.H.M. Cnossen 

 curator 

 

 

 

 

Bijlagen:   

1. lijst van voorlopig erkende crediteuren en tussentijds financieel verslag  

Jan de Roos Montage Lemmer B.V.; 

2. lijst van voorlopig erkende crediteuren en tussentijds financieel verslag 

 Jan de Roos Transport Lemmer B.V.; 

3. lijst van voorlopig erkende crediteuren en tussentijds financieel verslag 

 Jan de Roos Verhuur B.V.  

 

 

 

 
 
 
 
Dommerholt Advocaten 
Mr. W.H.M. Cnossen 
Postbus 225 
8440 AE  Heerenveen 
tel: 0513-433 441 
fax: 0513- 433 421 
email: insol-heerenveen@dommerholt.nl 


