Faillissement De Jong Jirnsum B.V. (F17/15/63) en De Jong Grûn en Grien B.V. (F17/15/62)
Openbaar verslag 8

Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, d.d. 31 maart 2015 zijn De Jong
Jirnsum B.V. en De Jong Grûn en Grien B.V., gevestigd te (8629 EH) Scharnegoutum aan de
Blankenwei 3, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. H.J. Idzenga tot rechtercommissaris en aanstelling van mr. C. Geffroy tot curator.
De Jong Jirnsum B.V. zal hierna worden aangeduid als: “De Jong Jirnsum”, De Jong Grûn en Grien
B.V. zal hierna worden aangeduid als: “Grun en Grien”.
Activiteiten onderneming
Grun en Grien exploiteerde tot kort voor datum faillissement een grondwerkersbedrijf gericht op
landschapsinrichting.
De Jong Jirnsum exploiteerde een loonwerkersbedrijf.
Omzetgegevens
De Jong Jirnsum
2011
Omzet € 1.114.276
2012
Omzet € 734.334
2013
Omzet € 557.142
2014
Omzet € 233.104
De Jong Grun en Grien
2011
Omzet € 324.085
2012
Omzet € 585.297
2013
Omzet € 551.745
2014
Omzet € 170.081

Personeel gemiddeld aantal
Ten tijde van het faillissement had Grun en Grien geen personeelsleden in dienst. De Jong Jirnsum
had ten tijde van het faillissement twee personeelsleden in dienst.
Saldo einde verslagperiode
De Jong Jirnsum: € 0
De Jong Grun en Grien: € 0
(ongewijzigd)
Verslagperiode
1 december 2016 t/m 28 februari 2017
Bestede uren in verslagperiode
Bestede tijd: 6,9 uur
Bestede uren totaal
Bestede tijd: 142,1 uur
Toelichting

Inventarisatie
Directie en organisatie
De heer A.J. de Jong is van beide vennootschappen de enig aandeelhouder en bestuurder.
Winst en verlies
De Jong Jirnsum
2011
Resultaat -/- € 34.737
2012
Resultaat -/- € 79.665
2013
Resultaat -/- € 26.339
2014
Resultaat € 17.449
De Jong Grun en Grien
2011
Resultaat € 40.094
2012
Resultaat -/- € 154.438
2013
Resultaat -/- € 61.576

2014
Resultaat -/- € 56.658
Balanstotaal
De Jong Jirnsum
2011
Eigen vermogen -/- € 352.417
Balanstotaal € 325.229
2012
Eigen vermogen -/- € 432.083
Balanstotaal € 59.826
2013
Eigen vermogen N.B.
Balanstotaal N.B.
2014
Eigen vermogen N.B.
Balanstotaal N.B.
De Jong Grun en Grien
2011
Eigen vermogen € 58.094
Balanstotaal € 260.672
2012
Eigen vermogen -/- € 96.344
Balanstotaal € 168.495
2013
Eigen vermogen N.B.
Balanstotaal N.B.
2014
Eigen vermogen N.B.
Balanstotaal N.B.

Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures (ongewijzigd).
Verzekeringen
De verzekeringen zijn waar mogelijk door de curator beëindigd, ten einde een premierestitutie te
bewerkstelligen (ongewijzigd).
Huur
Volgens opgave van de bestuurder, de heer A.J. de Jong, is er geen sprake van een
huurovereenkomst (ongewijzigd).

Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in een teruglopende
omzet waardoor de liquiditeitspositie van de vennootschappen onder druk is komen te staan.
Uiteindelijk konden de vennootschappen niet langer aan hun betalingsverplichtingen voldoen, waarna
het faillissement door enkele schuldeisers is aangevraagd.
Gelet op het ontbreken van (grote delen van) de administratie heeft de curator nog geen onderzoek
kunnen verrichten naar de belangrijkste oorzaak van het faillissement.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse stukken ontvangen, waarna de curator een
aanvang met het boekenonderzoek heeft gemaakt. Daaruit zijn enkele voorlopige conclusies
getrokken. In dit kader heeft de curator de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking op het kantoor
van de curator.
De curator heeft naar aanleiding van het boekenonderzoek de voorlopige conclusies met de
bestuurder gedeeld. Tijdens de bespreking heeft de bestuurder aangegeven op korte termijn met een
inhoudelijke reactie op de voorlopige constateringen te geven. Tot op heden heeft de curator –
ondanks herhaald rappel – niet meer van de bestuurder mogen vernemen. Gelet op het voorgaande
zal de curator in de komende verslagperiode met de rechter-commissaris in overleg treden over het
vervolg.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris, een garantstellingsverzoek curatoren ingediend. In de afgelopen verslagperiode heeft de
curator een garantstelling verkregen. Gelijktijdig met de indiening van dit verslag heeft de curator een
conceptdagvaarding verzonden aan de rechter-commissaris met het verzoek om een machtiging ex
artikel 68 lid 2 Fw om de bestuurder in rechte te betrekken.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator beslag doen leggen onder de (middellijk) bestuurder
en de (middellijk) bestuurder vervolgens in rechte betrokken – kort gezegd – vanwege het ontbreken
van (een deel van) de administratie. Naar aanleiding van de betekende dagvaarding heeft de
(middellijk) bestuurder contact opgenomen met de curator en in een bespreking toegezegd op korte
termijn (het ontbrekende deel van) de administratie te zullen verstrekken. De curator is thans in
afwachting van (het ontbrekende deel van) de administratie.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse stukken ontvangen en een aanvang gemaakt
met het verdere boekenonderzoek. De curator verwacht het boekenonderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Afgewikkeld; zie verslag 2.
Aantal in jaren voor faillissement
Afgewikkeld; zie verslag 2.
Datum ontslagzegging
Afgewikkeld; zie verslag 2.
Werkzaamheden
Afgewikkeld; zie verslag 2.

Activa
Onroerende zaken: beschrijving
Niet van toepassing.
Onroerende zaken: verkoopopbrengst
Onroerende zaken: hoogte hypotheek
Onroerende zaken: boedelbijdrage
Onroerende zaken: werkzaamheden
Bedrijfsmiddelen: beschrijving
Volgens opgave van de bestuurder beschikken beide vennootschappen niet over enige
bedrijfsmiddelen (ongewijzigd).
Bedrijfsmiddelen: verkoopopbrengst
Bedrijfsmiddelen: boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen bodemvoorrecht fiscus
Bedrijfsmiddelen: werkzaamheden
Voorraden/onderhanden werk: beschrijving
Niet van toepassing (ongewijzigd).
Voorraden/onderhanden werk: verkoopopbrengst
Voorraden/onderhanden werk: boedelbijdrage
Voorraden/onderhanden werk: werkzaamheden
Andere activa: beschrijving
Niet van toepassing.
Andere activa: verkoopopbrengst
Andere activa: werkzaamheden

Debiteuren
Omvang debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder beschikken beide vennootschappen niet over een
debiteurenportefeuille (ongewijzigd).
Opbrengst
Boedelbijdrage

Werkzaamheden

Bank/zekerheden
Vordering van bank(en)
Niet van toepassing.
Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende leaseovereenkomsten (ongewijzigd).
Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
Separatistenpositie
De curator is niet bekend met een crediteur met een separatistenpositie (ongewijzigd).
Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
Ten tijde van het opmaken van het verslag hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die zich
beroepen op een eigendomsvoorbehoud (ongewijzigd).
Retentierechten
Ten tijde van het opmaken van het verslag hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die zich
beroepen op een recht van retentie (ongewijzigd).
Reclamerechten
Ten tijde van het opmaken van het verslag hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die zich
beroepen op een recht van reclame (ongewijzigd).
werkzaamheden
De curator heeft de crediteuren geïnventariseerd en voor zover, gelet op de aangeleverde
administratie, mogelijk aangeschreven (ongewijzigd).

Doorstart/voortzetten onderneming
Voortzetten: exploitatie/zekerheden
Ten tijde van het faillissement waren de werkzaamheden reeds gestaakt.
Voortzetten: financiële verslaglegging
Voortzetten: werkzaamheden
Doorstart: beschrijving
Niet van toepassing.
Doorstart: verantwoording
Doorstart: opbrengst
Doorstart: boedelbijdrage

Doorstart: werkzaamheden

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Gelet op het – gedeeltelijk - ontbreken van de administratie, heeft de curator nog geen aanvang
kunnen maken met het boekenonderzoek. Zie ook hiervoor onder omzetgegevens.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse stukken ontvangen, waarna de curator een
aanvang met het boekenonderzoek heeft gemaakt. Daaruit zijn enkele voorlopige conclusies
getrokken. In dit kader heeft de curator de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking op het kantoor
van de curator.
De curator heeft naar aanleiding van het boekenonderzoek de voorlopige conclusies met de
bestuurder gedeeld. Tijdens de bespreking heeft de bestuurder aangegeven op korte termijn met een
inhoudelijke reactie op de voorlopige constateringen te geven. Tot op heden heeft de curator –
ondanks herhaald rappel – niet meer van de bestuurder mogen vernemen. Gelet op het voorgaande
zal de curator in de komende verslagperiode met de rechter-commissaris in overleg treden over het
vervolg.
De curator heeft, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een garantstellingsverzoek
curatoren ingediend. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een garantstelling verkregen.
Gelijktijdig met de indiening van dit verslag heeft de curator een conceptdagvaarding verzonden aan
de rechter-commissaris met het verzoek om een machtiging ex artikel 68 lid 2 Fw om de bestuurder in
rechte te betrekken.
Zie hiervoor onder ‘Oorzaak faillissement’.
Depot jaarrekeningen
Grun en Grien:
De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 8 april 2015, derhalve niet tijdig.
De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 8 april 2015, derhalve niet tijdig.
De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 19 februari 2014, derhalve niet tijdig.
Gelet op het bovenstaande is geen van de jaarrekeningen van Grun en Grien tijdig gedeponeerd.
De Jong Jirnsum:
De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 8 april 2015, derhalve niet tijdig.
De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 8 april 2015, derhalve niet tijdig.
De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 19 februari 2014, derhalve niet tijdig.
Gelet op het bovenstaande is geen van de jaarrekeningen van De Jong Jirnsum tijdig gedeponeerd.
Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverpl. Aandelen
Gelet op het – gedeeltelijk – ontbreken van de administratie, heeft de curator de nog niet kunnen
onderzoeken of er mogelijk een vordering aan het niet voldoen aan de stortingsplicht kan worden
ontleent (ongewijzigd).

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Na
ontvangst van de administratie zal dat onderzoek plaatsvinden.
Zie hiervoor onder boekenonderzoek en onder ‘Oorzaak faillissement’.
Paulianeus handelen
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze transacties of verrekenbare
vorderingen in verband met het ontbreken van de administratie.
Zie hiervoor onder boekenonderzoek en onder ‘Oorzaak faillissement’.
werkzaamheden
De curator heeft de administratie herhaaldelijk opgevraagd bij curanda, maar deze vooralsnog niet
mogen ontvangen. Zie hiervoor onder omzetgegevens.
Zie hiervoor onder boekenonderzoek en onder ‘Oorzaak faillissement’.

Crediteuren
Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen in de onderhavige faillissementen beperkt blijven tot de gebruikelijke.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
De Jong Jirnsum B.V.
€ 30.981,-- (ongewijzigd)
De Jong Grûn en Grien B.V.
€ 18.683,-- (ongewijzigd)
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft de volgende vorderingen ingediend:
hoog preferent
De Jong Jirnsum B.V. € 1.586,92 (ongewijzigd)
De Jong Grûn en Grien €
0 (ongewijzigd)
Laag preferent
De Jong Jirnsum B.V.
€ 11.048,23 (ongewijzigd)
De Jong Grûn en Grien B.V. €
0 (ongewijzigd)
Andere preferente crediteuren
Er heeft zich 1 overige(laag) preferente crediteur bij de curator gemeld ten bedrage van € 1.096,80
(ongewijzigd).
Aantal concurrente crediteuren
De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de
gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op heden
hebben de volgende concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld:
De Jong Jirnsum B.V.
De Jong Grûn en Grien B.V.

10 (ongewijzigd)
44 (ongewijzigd)

Bedrag concurrente crediteuren
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal:
De Jong Jirnsum B.V.
De Jong Grûn en Grien B.V.

€ 136.339,37 (ongewijzigd)
€ 175.852,87 (ongewijzigd)

Verwachte wijze van afwikkeling
werkzaamheden

Procedures
Naam wederpartij(en)
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures (ongewijzigd).
Aard procedures
Stand procedures
werkzaamheden

overig
Termijn afwikkeling
Het onderzoek naar de oorzaken van en de achtergronden bij het faillissement alsook het onderzoek
naar bijbehorende kwesties, zoals hiervoor gesignaleerd, bevindt zich nog in de beginfase. De curator
kan daarom nog niet aangeven op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld
(ongewijzigd).
Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de onderzoeken nog niet
afgerond en zullen zij in de komende verslagperiode(s) worden voortgezet. In overleg met de rechtercommissaris heeft de curator besloten een garantstellingsverzoek curatoren in te dienen. Na de
beslissing op dit verzoek zal de curator een nadere plan van aanpak opstellen. In de afgelopen
verslagperiode heeft de curator een garantstelling verkregen. Gelijktijdig met de indiening van dit
verslag heeft de curator een conceptdagvaarding verzonden aan de rechter-commissaris met het
verzoek om een machtiging ex artikel 68 lid 2 Fw om de bestuurder in rechte te betrekken.
Indien de curator (het ontbrekende deel van) de administratie ontvangt zal de curator het
boekenonderzoek (alsnog) afronden en definitieve conclusies trekken.
De curator verwacht het boekenonderzoek in de komende verslagperiode alsnog te kunnen afronden.
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal uiterlijk in juni 2017 bij de rechtbank worden ingediend.
Werkzaamheden

