Faillissement Jetten Yachting B.V. (F 17/18/39)
Openbaar verslag 4

Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, d.d. 22 mei 2018 is de besloten
vennootschap Jetten Yachting B.V., statutair gevestigd te Sneek, kantoorhoudende te (8606 KB)
Sneek aan het adres Hendrik Bulthuisweg 23, in staat van faillissement verklaard met benoeming van
mr. R. Giltay (voorheen mr. H.J. Idzenga) tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. Geffroy tot
curator.
De gefailleerde vennootschap zal hierna worden aangeduid als ‘Jetten’.
Activiteiten onderneming
Jetten exploiteert een onderneming gericht op de bouw en verkoop van (plezier)jachten die behoren
tot het luxere segment. De werf is gespecialiseerd in stalen schepen van 38 tot 65 voet in
Nederlandse stijl. Daarnaast is er een serie aluminium schepen op de markt gebracht. Deze serie is
met name gericht op de internationale markt.
Financiële gegevens
Jaar
2017
2016
2015

Omzet
n.n.b.
€ 8.975.008
€ 5.803.409

Winst en verlies
n.n.b.
€ 68.755
€ 98.462-

Toelichting financiële gegevens
Personeel gemiddeld aantal
In het jaar 2018 waren gemiddeld 28 personeelsleden in loondienst.
Saldo einde verslagperiode
€ 128.110,98
Verslagperiode
1 januari t/m 31 maart 2019
Bestede uren in verslagperiode
Bestede tijd: 105,0
Bestede uren totaal
Bestede tijd: 1.263,8
Toelichting bestede uren

Inventarisatie
Directie en organisatie
Zie bijlage bij dit verslag: organogram
Lopende procedures

Balanstotaal
n.n.b.
€ 1.114.926
€ 981.528

De curator is niet bekend met lopende procedures.
Verzekeringen
Uitsluitend de noodzakelijke verzekeringen zijn gecontinueerd. De overige verzekeringen zijn
beëindigd. Er waren achterstanden in de premiebetaling, waardoor de beëindiging niet tot een
premierestitutie zal leiden.
Huur
Ten tijde van het faillissement huurde Jetten het bedrijfspand aan de Hendrik Bulthuisweg 23 van
Jetten Vastgoed Holding B.V.
In de tweede verslagperiode is door Jetten Vastgoed Holding B.V. de huur opgezegd met een
opzegtermijn van drie maanden.
De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden per 16 november 2018 beëindigd (afgewikkeld).
Oorzaak faillissement
Door de bestuurder van Jetten is aangevoerd dat – kort gezegd – de laatste jaren de schepen voor
een te lage prijs zijn verkocht. Door onder andere foutieve calculaties, onvoorziene werkzaamheden
en constructie- en designfouten zijn de opbrengsten het afgelopen jaar niet hoog genoeg geweest om
de kosten te dekken. Daarnaast is aangevoerd dat Jetten minder activiteiten ten behoeve van de
bouw heeft uitbesteed, maar dat het achteraf niet mogelijk is gebleken om deze activiteiten zelf
kostenefficiënter te verrichten. Dit heeft tot liquiditeitsproblemen geleid. Uiteindelijk was Jetten niet
meer in staat om aan haar lopende verplichtingen te voldoen.
De curator doet nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
In de tweede verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement. Zie hierna onder ‘Rechtmatigheid’.

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Ten tijde van het faillissement waren er volgens de personeelsadministratie 27 werknemers in dienst
van Jetten.
Aantal in jaar voor faillissement
Het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er 35 werknemers in dienst bij Jetten.
Ontslagaanzegging
Datum
23 mei 2018

Aantal
27

Toelichting

Werkzaamheden
De curator heeft op 22 mei 2018 contact opgenomen met het UWV om afspraken te maken over een
personeelsbijeenkomst. Die personeelsbijeenkomst heeft op 23 mei 2018 plaatsgevonden en de
curator heeft tijdens deze bijeenkomst de werknemers (na verkregen toestemming van de rechtercommissaris) het ontslag aangezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Het UWV heeft
samen met de personeelsleden de formulieren voor de loongarantieregeling ingevuld. Aan de

werknemers die niet aanwezig waren bij de bijeenkomst is het ontslag schriftelijk aangezegd bij
aangetekende brief.
Afgewikkeld.

Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Jetten45A02
Jetten42M04

Verkoopopbrengst
€ 40.000,00
€ 16.528,92

totaal

€ 56.528,92

Hypotheek

Boedelbijdrage

Onroerende zaken: toelichting
De meerderheid van de schepen in aanbouw zijn door de opdrachtgever ingeschreven in het
scheepsregister. De curator heeft geconstateerd dat vóór de inschrijving in het scheepsregister geen
eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. De curator concludeert dat de jachten eigendom zijn van
Curanda.
Onroerende zaken: werkzaamheden
De curator is in contact getreden met de opdrachtgevers om te spreken over de eigendomspositie.
Diverse opdrachtgevers hebben zich op het standpunt gesteld dat zij van mening zijn dat zij wel
eigenaar zijn van het schip. De curator zal de correspondentie met de opdrachtgevers voortzetten.
In de tweede verslagperiode heeft de curator de correspondentie met de opdrachtgevers voortgezet.
De curator en de opdrachtgevers hebben (juridische) standpunten uitgewisseld, alsmede is een
poging gedaan om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen voor het geschil. Drie van de
opdrachtgevers zijn concreet het gesprek aangegaan met de curator. Met twee van de drie
opdrachtgevers is inmiddels een minnelijke regeling bereikt. Voor zover met een opdrachtgever geen
buitengerechtelijke afspraken gemaakt worden, zal het geschil aan de rechter worden voorgelegd. De
voorbereidingen daartoe zijn gestart en de curator heeft toestemming ontvangen van de rechtercommissaris.
In de derde verslagperiode heeft de curator de procedure voorbereid, alsmede is de correspondentie
met de opdrachtgevers voortgezet. Met twee van de opdrachtgevers zijn reeds buitengerechtelijke
afspraken gemaakt en geformaliseerd. Eén opdrachtgever heeft afstand gedaan van zijn aanspraken,
wat betekent dat het schip onbetwist eigendom is van Jetten. De curator heeft dit schip verkocht voor
een bedrag van € 40.000,- exclusief btw. De koopsom is gestort op een derdenrekening en zal na
doorhaling van het schip worden doorgestort naar de boedelrekening. Met een andere opdrachtgever
is overeengekomen dat de curator afstand doet van zijn aanspraken na betaling van een vergoeding
door de opdrachtgever. Deze vergoeding is geïncasseerd. De curator heeft in de derde verslagperiode
tevens concrete onderhandelingen gevoerd met twee andere opdrachtgevers over de beslechting van
het eigendomsgeschil.
In de vierde verslagperiode heeft de curator met twee opdrachtgevers overeenstemming bereikt over
een oplossing voor het geschil over de eigendomspositie van de jachten in aanbouw. Met één
opdrachtgever is overeengekomen dat de curator afstand doet van zijn aanspraken na betaling van
een vergoeding ter hoogte van € 35.000,- door de opdrachtgever. Deze vergoeding is geïncasseerd.
Een andere opdrachtgever heeft afstand gedaan van zijn aanspraken, waardoor het schip onbetwist
eigendom is van Jetten. De curator heeft dit schip voor € 20.000,- inclusief btw verkocht.

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Bedrijfsinventaris
Vordering Jetten Vastgoed Holding B.V.

Verkoopopbrengst
€ 162.910,00
€ 50.000,00

Boedelbijdrage
€ 5.107,23
€ 5.000,00

Totaal

€ 212.910,00

€ 10.107,23

Bedrijfsmiddelen: toelichting
Tot de bedrijfsinventaris behoort een kantoor- en bedrijfsinventaris, gereedschappen, machines en
een voertuig. In opdracht van de curator is een taxatie uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een
taxatierapport d.d. 30 mei 2018 opgesteld door J. Puper, van Makelaarskantoor Puper B.V.
Bedrijfsmiddelen bodemvoorrecht fiscus
De inventaris valt onder het bodemvoorrecht van de fiscus.
Van de bedrijfsinventaris kwalificeert 68,65% als bodemzaken.
Bedrijfsmiddelen: werkzaamheden
De curator heeft de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd. Tevens heeft de curator gesproken met diverse
partijen die concrete interesse hebben getoond in de overname van de bedrijfsmiddelen en activiteiten
van Jetten. Er hebben zich in totaal 16 partijen tot de curator gewend. De curator heeft al deze
geïnteresseerden uitgenodigd om een indicatieve bieding uit te brengen op de diverse kavels
(bedrijfsinventaris, voorraad, orderporteuille/goodwill) en vervolgens is de curator in onderhandeling
getreden met de geïnteresseerden die de voor de boedel meest voordelige bieding hebben gedaan.
Met de geïnteresseerden is uitvoerig onderhandeld. Op enig moment is op hoofdlijnen
overeenstemming bereikt over de overname van de bedrijfsmiddelen, echter is het deze partij niet
gelukt om financiering te verkrijgen. Uiteindelijk heeft de curator moeten concluderen dat een
doorstart, waarbij de activa en activiteiten gezamenlijk worden overgedragen, niet haalbaar is. Zie
hierna ook onder ‘Doorstart’. De curator zal daarom de komende verslagperiode in overleg met de
pandhouder de bedrijfsmiddelen via een (online)veiling verkopen.
In de derde verslagperiode heeft alsnog een geïnteresseerde partij een bieding uitgebracht op de
bedrijfsinventaris van Jetten en de vordering van Jetten op Jetten Vastgoed Holding B.V. Na
intensieve onderhandelingen is overeenstemming bereikt. De bedrijfsinventaris is overgenomen voor
een bedrag van € 162.910,- (€ 111.837,72 voor de bodemzaken en € 51.072,28 voor de nietbodemzaken) en de vordering voor een bedrag van € 50.000,-. Met de bank is een boedelbijdrage van
10% overeengekomen ten aanzien van de niet-bodemzaken en de vordering. De koopsom is door de
curator geïncasseerd.
Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Onderhanden werk/goodwill

Verkoopopbrengst
€ 15.000,00 + P.M.

Totaal

€ 15.000,00 + P.M

Boedelbijdrage

Voorraden/onderhanden werk: toelichting
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een beperkte voorraad.

Er zijn 13 lopende opdrachten c.q. jachten in aanbouw. Tijdens de bouw van de jachten zijn
verschillende fases te onderscheiden. De opdrachten bevinden zich in allerlei fases. Er zijn jachten die
momenteel nog worden ontworpen, maar ook schepen die op korte termijn opgeleverd kunnen
worden.
Diverse geïnteresseerden hebben interesse getoond in de orderportefeuille/goodwill in combinatie met
de bedrijfsmiddelen. Zoals hiervoor toegelicht is dit na uitvoerige onderhandelingen niet mogelijk
gebleken. Eén partij heeft aangegeven bereid te zijn om uitsluitend dit onderdeel over te nemen. Met
deze partij is de curator momenteel in gesprek over de voorwaarden voor de overname.
In de derde verslagperiode heeft de curator de onderhandelingen over de verkoop van de
orderportefeuille/goodwill voortgezet, waarna overeenstemming is bereikt. Voor de goodwill is een
bedrag van € 15.000,- betaald, met de verplichting om een aanvullende vergoeding te betalen
(gerelateerd aan de omvang van de nog te verrichten werkzaamheden) per schip dat door de koper
van de goodwill wordt afgebouwd in opdracht van de opdrachtgevers. De curator heeft de koopsom
geïncasseerd.
Voorraden/onderhanden werk: werkzaamheden
De curator heeft de stand van de opdrachten geïnventariseerd.
Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Totaal

Andere activa: toelichting
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.
Andere activa: werkzaamheden

Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdrage

Totaal
Toelichting
De debiteurenstand per faillissementsdatum bedraagt € 19.725,27.
De hiervoor genoemde debiteuren zijn uitsluitend handelsdebiteuren. Nagenoeg alle vorderingen
kunnen verrekend worden, zijn verouderd of zijn oninbaar. Naast de handelsdebiteuren heeft Jetten
vorderingen op groepsmaatschappijen uit hoofde van rekening-courant. Uit de administratie van
Jetten blijkt met name een substantiële vordering op Jetten Vastgoed Holding B.V.

De rekening-courantvordering op Jetten Vastgoed Holding B.V. is voor € 50.000,- overgedragen aan
MSAR ltd. Er is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.
Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de rekening-courantvorderingen en de
totstandkoming daarvan, vervolgens is de curator is tot incasso van deze vorderingen overgegaan.
De vordering op Jetten Vastgoed Holding B.V. is overgedragen. (zie hiervoor onder Activa).

Bank/zekerheden
Vordering van bank(en)
ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering van € 1.749.453,54 ingediend.
Leasecontracten
Voor zover de curator bekend is Jetten Yachting B.V. geen partij bij een leaseovereenkomst.
Beschrijving zekerheden
ABN Amro Bank N.V. heeft zich beroepen op een pandrecht op de inventaris, voorraden en
vorderingen van Jetten.
Separatistenpositie
De curator zijn geen andere separatisten bekend.
Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben 14 crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Alle
crediteuren die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan zijn in de gelegenheid
gesteld om hun aanspraken te onderzoeken op locatie.
In de tweede verslagperiode heeft nog een crediteur zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Alle crediteuren zijn in de gelegenheid gesteld om hun aanspraken te
onderzoeken en de eigendomsvoorbehouden zijn door de curator afgewikkeld.
Retentierechten
Bij de curator heeft zich één crediteur gemeld met een beroep op een recht van retentie.
Daarnaast is vanuit Curanda vóór faillissementsdatum retentierecht uitgeoefend op een schip in
aanbouw in de zustervennootschap Jetten Jachtbouw B.V. De curator heeft dit in onderzoek.
In de tweede verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator en de retentor.
In de derde verslagperiode zijn retentierechten nader onderzocht en is de correspondentie
daaromtrent voortgezet.
Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame.
Boedelbijdragen
Werkzaamheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren geïnventariseerd en de
crediteuren aangeschreven.

Doorstart/voortzetten onderneming
Voortzetten: exploitatie/zekerheden
Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator de werkzaamheden gedurende een korte
periode voortgezet. De komende verslagperiode zal een afrekening plaatsvinden en wordt verslag
gedaan van de bate die is gerealiseerd.
Tijdens de boedelperiode zijn een aantal personeelsleden uitgeleend tegen een commercieel tarief.
Aan Alu-bouw Fryslân is één personeelslid uitgeleend voor de duur van zes weken voor een tarief van
€ 30,50 per uur (exclusief btw), in totaal voor een bedrag van € 9.767,43. Voor de afbouw van de
Jetten Beach 65 zijn drie personeelsleden uitgeleend voor de duur van vijf weken voor een uurtarief
van € 45,- (exclusief btw). Dit heeft in totaal € 26.136,- opgeleverd. In totaal komt hierdoor een bedrag
van € 35.903,43 aan de boedel toe, zonder dat (naast de loonkosten van de betreffende werknemers
die door het UWV als boedelvordering worden ingediend) bijzondere kosten zijn gemaakt.
Voortzetten: financiële verslaglegging
Voortzetten: werkzaamheden
Doorstart: beschrijving
De curator heeft gedurende de eerste periode nadat het faillissement was uitgesproken
geïnventariseerd welke partijen mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een doorstart c.q.
overname. Deze inventarisatie heeft tot een shortlist van partijen geleid, die allen serieus
geïnteresseerd leken te zijn in een doorstart op locatie met (een deel van) het huidige personeel. Er is
door de curator vervolgens een verkoopmemorandum opgesteld en een biedingsprocedure gestart
waarbij deze partijen in de gelegenheid zijn gesteld om een (indicatieve) bieding uit te brengen.
Naar aanleiding van de uitgebrachte biedingen heeft de curator één partij geselecteerd die nadere
informatie heeft ontvangen met betrekking tot de lopende opdrachten. Met deze partij is verder
onderhandeld. Om een overeenkomst te bereiken heeft deze partij als voorwaarde gesteld dat ook
overeenstemming moet worden bereikt met Jetten Vastgoed Holding B.V. over de koop van het
onroerend goed, alsmede met de opdrachtgevers over de afbouw van de schepen.
Het is niet gelukt om met de geïnteresseerde partij tot overeenstemming te komen, aangezien de
aanvullende voorwaarden (overname onroerend goed en de afbouw van de schepen) een struikelblok
vormden. De curator is met de overige geïnteresseerden in nadere onderhandeling getreden. Dit heeft
ertoe geleid dat met een andere partij overeenstemming is bereikt over de voorwaarden van een
doorstart, echter is het deze partij niet gelukt om de benodigde financiering te verkrijgen. Uiteindelijk
heeft de curator moeten concluderen dat een doorstart, waarbij de activa en activiteiten gezamenlijk
worden overgedragen, niet haalbaar is.
Doorstart: verantwoording
Doorstart: opbrengst
Doorstart: boedelbijdrage
Doorstart: werkzaamheden
De curator heeft diverse werkzaamheden verricht in het kader van de doorstart, zoals
onderhandelingen, besprekingen, corresponderen en het realiseren van een doorstart.

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende verslagperiode nader
onderzoeken.
In de tweede verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
boekhouding.
In de derde verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de boekhouding voortgezet.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 31 maart 2017, derhalve tijdig;
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 26 mei 2016, derhalve tijdig;
De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 25 juni 2015, derhalve tijdig;
De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 6 januari 2015, derhalve tijdig.
Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverpl. Aandelen
Een eventuele vordering welke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet voldoen aan de
stortingsverplichting is inmiddels verjaard, nu de vennootschap langer dan vijf jaar geleden is
opgericht. Overigens is niet gebleken dat niet aan de stortingsverplichting is voldaan.
Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. In de
komende verslagperiodes zal dit alsnog plaatsvinden.
In de tweede verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het onderzoek naar
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek worden
voortgezet.
Paulianeus handelen
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze handelingen en
ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement. Dit onderzoek zal nog worden gedaan.
In de tweede verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het onderzoek naar
eventuele paulianeuze handelingen. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek worden
voortgezet.
Toelichting
Werkzaamheden
De curator heeft een deel van de digitale administratie meegenomen en een aanvang gemaakt met
het boekenonderzoek.

Crediteuren
Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven tot de gebruikelijke.
Preferente vordering van de fiscus

De Fiscus heeft een hoog preferente vordering ingediend van € 101.174, --.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een nog geen vordering ingediend.
Andere preferente crediteuren
Er hebben zich 6 overige preferente crediteuren bij de curator gemeld.
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 82 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.
Bedrag concurrente crediteuren
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal € 3.178.561,50.
Verwachte wijze van afwikkeling
Werkzaamheden

Procedures
Naam wederpartij(en)
De curator is niet bekend met lopende procedures.
Aard procedures
Stand procedures
Werkzaamheden

overig
Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de onderzoeken nog niet
afgerond en zullen in de komende verslagperiode(s) worden voortgezet.
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende activiteiten voortzetten (en waar mogelijk
afronden):
- Eigendomsdiscussie schepen in aanbouw;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Retentierechten.

Termijn afwikkeling
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook het onderzoek naar de
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.
Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal uiterlijk in juli bij de rechtbank worden ingediend.
Werkzaamheden

