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Activiteiten onderneming
Het verrichten van timmerw erkzaamheden, w aaronder met name het
vervaardigen van meubels en jachtbetimmering.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

25-03-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Aangehecht w ordt het tussentijds financieel verslag per 25 maart 2019.
Financiële mutaties:
- ontvangstbetaling debiteur Jachtw erf Maronier € 114,95;
- ontvangstbetaling debiteur VOF vd Helm € 158,25;
- ontvangstbetaling debiteur Hotel Vallüla GmbH € 746,19;
- terugstorting € 506,69 van de heer D. Takens w egens onverschuldigde
betaling.
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Stand van de boedelrekening per 25 maart 2019 € 1.519,08
Aangehecht w ordt het tussentijds financieel verslag per 25 mei 2019.
Financiele mutaties:
- betaling aan Slotenexpert Meijering € 552,04 (vervangen sloten
bedrijfspand);
- ontvangstbetaling van Claasen Marine BV € 13.745,-- (na faillissement
voortgezette w erkzaamheden);
- betaling aan Troostw ijk € 1.815,-- (taxatiekosten);
- betaling aan Reeleezee € 146,17 (boekhoudprogramma achterstallig);
- betaling Alderse Baas Advocaten € 839,90 (brandstofkosten
Lemmer/Zaandijk);
- ontvangstbetaling van P.R. de Jong € 1.052,70 (onderhandse verkoop
gereedschap);
- ontvangstbetaling van Kuiper Verzekeringen BV € 130,08 (restitutie
verzekeringspremie.
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Daarnaast zijn de volgende betalingen door prefaillissementsdebiteuren op de
ABN AMRO rekening overgemaakt:
- ontvangstbetaling van Simon van der Meer ad € 1.642,58;
- ontvangstbetaling van Hotel Emmeloord ad € 278,30.

Tijdens de verslagperiode 3 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
Betalingen aan:
- betaling aan rechtbank (griffiegeld) ad € 297,-- i.v.m. een procedure
gevoerd door de curator tegen JAH Holding BV;
- betaling aan bank ad € 719,06 (ontvangen vorderingen w aar een pandrecht
op rustte) zie paragraaf 5.1;
- betaling aan curator ad € 10.069,73 (salaris);
- betaling aan Troostw ijk ad € 337,71 (factuur i.v.m. verkoop
bedrijfsinventaris);
- betaling aan curator ad € 8.307,92 (salaris).
Ontvangsten van:
- ontvangst betaling ad € 242,-- van JAH Holding BV (onderhandse verkoop
computer en printer) zie paragraaf 3.3;
- ontvangst betaling ad € 4.840,-- door JAH Holding BV (verkoop machines
van de boedel door JAH Holding BV) zie paragraaf 3.3;
- ontvangst betaling door JAH Holding BV ad € 169,40 (onderhandse verkoop
NAS (geheugenkast)) zie paragraaf 3.3;
- ontvangst betaling van Troostw ijk ad € 3.377,11 (verkoopopbrengst
bedrijfsinventaris);
- ontvangst betaling ad € 5.600,-- door JAH Holding BV (schikkingsbedrag
i.v.m. paulianeus handelen).
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Gemiddeld aantal personeelsleden
7

25-03-2019
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Boedelsaldo
€ 1.519,08

25-03-2019
1

€ 12.587,06
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€ 7.084,15
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Verslagperiode
van
26-2-2019

25-03-2019
1

t/m
25-3-2019
van
26-3-2019

28-05-2019
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t/m
25-5-2019
van
26-5-2019
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3

t/m
25-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

58,50 uur

2

79,40 uur

3

22,40 uur

totaal

160,30 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap JAH BV is opgericht bij notariële akte d.d. 6
augustus 2014, opgemaakt ten overstaan van mr. P. Alberda, notaris te
Lemmer. Oprichter is de besloten vennootschap JAH Holding B.V., statutair
gevestigd te Lemmer (8531 HL), KvK-nummer: 61216453.
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De heer Jan Arend Haitsma en mevrouw Sjoukje Maria van den Berg zijn sedert
6 augustus 2014 enig bestuurder van JAH BV. Enig aandeelhouder van JAH BV
is JAH Holding BV. Enig aandeelhouder van JAH Holding BV is de heer Jan Arend
Haitsma, geboren op 27 oktober 1961.

1.2 Lopende procedures
geen
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1.3 Verzekeringen
Het pakket verzekeringen w as afgesloten via tussenpersoon Kuipers
Verzekeringen te Heerenveen. De verzekeringen zijn beëindigd door de
verzekeraar als gevolg van het faillissement. De curator heeft echter een
w erknemersschadeverzekering afgesloten. Reden hiervan is dat drie
w erknemers w erkzaamheden aan het project te Zaandijk bij Claasen Marine
BV tijdelijk (tot eind maart 2019) voortzetten (zie paragraaf 2.4).
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De w erknemersschadeverzekering, w elke eerder w erd afgesloten door de
curator, is per 1 april 2019 beeindigd in verband met het beeindigen van de
w erkzaamheden te Zaandijk bij Claasen Marine BV.
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1.4 Huur
Er is een huurovereenkomst ter zake huur van een bedrijfspand gesloten
w elke schriftelijk is vastgelegd.
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Kerngegevens:
- verhuurder: Dörr Beheer BV, Kvk-nummer: 01045548 te Lemmer
- huurder: JAH BV;
- huurobject: de bedrijfsruimte aan de Industriew eg 19 te Lemmer, inclusief
gebruik personeelsingang, voormalige spuitcabine, sanitaire ruimte en kantine;
- huurprijs: € 3.479,17 exclusief btw per maand inclusief energiekosten.
De huurovereenkomst is door de curator opgezegd (met machtiging R.C.)
tegen 31 mei 2019.
Uit de boekhouding is gebleken dat er maandelijks een huursom betaald w erd
door JAH BV aan JAH Holding BV betreft huur van 3 vervoersmiddelen en
machines/installaties. Verhuurders: JAH Holding BV en huurder: JAH BV. Een
schriftelijke huurovereenkomst is niet aangetroffen en w ordt niet door JAH
Holding BV overlegd. De curator onderzoekt nog of deze zaken tot de
faillissementsboedel behoren.
Op 22 mei 2019 heeft er een kortgedingprocedure plaatsgevonden bij de
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rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden. Eisende partij: JAH Holding
BV. Gedaagde: mr. J.H. van der Meulen Q.Q.
Dit geschil betreft de eigendom van een zestiental roerende goederen. Hierna
te noemen: ‘de goederen’. Deze goederen w orden genummerd en omschreven
als volgt:
1. Formaatcirkelzaagmachine, bouw jaar 2017;
2. Kantenaanlijmmachine, bouw jaar 2016;
3. Tafelfreesmachine, bouw jaar 1990;
4. Lint herzaagmachine;
5. Vandiktebank, bouw jaar 1990;
6. Vlakbank, bouw jaar 1993;
7. Bandschuurmachine, bouw jaar 2008;
10. Lintzaagmachine, bouw jaar 1981;
11. Mobiele stofafzuiging;
12. Tafelboormachine, bouw jaar 1997;
13. Afkortcirkelzaag;
14. Centrale stoffilter afzuiging;
15. Formaatcirkelzaagmachine;
16. Bandschuurmachine;
17. VW Transporter;
19. Platenpers.
Op de dag van het faillissement zijn door de curator in en bij het bedrijfspand
roerende zaken aangetroffen. Deze zaken w aren bij gefailleerde in gebruik ten
behoeve van haar bedrijfsvoering. De curator heeft onmiddellijk na
faillissement aan Troostw ijk W aardering en Advies BV opdracht gegeven de
zaken te inventariseren en te taxeren. Bovendien heeft de curator het
bedrijfspand slotvast laten afsluiten. Alle betreffende zaken bevinden zich
heden nog in het bedrijfsgebouw , behalve de platenpers, deze bevond en
bevindt zich bij een derde (te Franeker).
Een deel van de door de curator ter plekke aangetroffen roerende zaken zou,
aldus de directeur van gefailleerde (de heer J.A. Haitsma), eigendom zijn van
JAH Holding BV (hierna: ‘Holding’; zie hierna alinea 4). Een ander deel is,
volgens de verklaring van de heer Haitsma, eigendom van JAH BV.
Het merendeel van de omstreden zaken (afgezien van de platenpers) w as
exclusief in gebruik bij JAH BV. JAH BV huurt sinds augustus 2014 een gedeelte
van het bedrijfspand aan de Industriew eg 19 te Lemmer. In het bedrijfspand
w erden (alleen) door gefailleerde w erkzaamheden uitgevoerd met behulp van
de zich in het bedrijfspand bevindende machines/installaties. De betrokken
zaken w aren en zijn dus in het bezit van JAH BV.
Standpunt curator
JAH BV had en heeft de goederen in bezit. Dit bezit is exclusief. Holding heeft
de goederen niet in bezit. Het bezit van JAH BV heeft processuele gevolgen. Op
grond van artikel 3:109 BW (w ie een goed houdt, w ordt vermoed dit voor
zichzelf te houden) en artikel 3:119 lid 1 BW (de bezitter w ordt vermoed
rechthebbende te zijn) w ordt, in het visie van de curator, JAH BV (in rechte)
vermoedt rechthebbende te zijn. Indien een derde, zoals Holding, meent een
beter recht te hebben dan de bezitter (JAH BV) dan is het aan die derde (in
casu: aan Holding) dat betere recht te stellen en (na gemotiveerde betw isting)
te bew ijzen.
In de loop van de maanden april/mei met Holding BV discussie ontstaan;
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Holding stelde zich op het standpunt dat de goederen haar eigendom zijn.
Deels zouden de goederen aan Holding geleverd zijn na haar oprichting d.d. 6
augustus 2014, en deels zouden de goederen aanvankelijk eigendom zijn van
de eenmanszaak ‘Jan Arend Haitsma Meubels op Maat’, w elke goederen bij de
oprichting van de Holding zouden zijn ingebracht in de vennootschap JAH
Holding BV.
JAH Holding BV liet echter na haar stelling overtuigend aannemelijk te maken
met behulp van administratieve stukken. De curator heeft dus het standpunt
ingenomen de goederen te zullen verkopen. Daarop heeft Holding BV (voor
deze: mr. R.A. Oskamp, advocaat te Amsterdam) meegedeeld een kort geding
te zullen aanvangen. De curator heeft hierop (uiteraard) meegedeeld
verkoopmaatregelen te zullen afw achten tot na de uitspraak in kort geding.
In de aanloop naar het kort geding heeft mr. Oskamp opnieuw nagelaten zijn
standpunt aan de hand van stukken overtuigend aannemelijk te maken. Op 13
mei 2019 is een dagvaarding uitgebracht tegen de zitting van de kort
gedingrechter Leeuw arden in de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuw arden d.d. 22 mei 2019.
Gelet op het feit dat mr. Oskamp heeft nagelaten zijn standpunt overtuigend
aannemelijk te maken, is er voor gekozen de behandeling in kort geding af te
w achten.
Koopovereenkomst
De curator moet het belang van een tijdige ontruiming van de bedrijfsloods
(w aarvan de huur is opgezegd tegen ultimo mei 2019) bew aken. Er is tussen
Holding en de curator de afspraak gemaakt dat de zaken w aarvan de
eigendom in geschil is, zullen w orden verkocht aan een derde voor een
koopprijs van € 60.000,-- ex BTW . Dit bedrag ligt boven de door Troostw ijk
W aardering en Advies BV getaxeerde liquidatiew aarde van de betrokken
zaken. Deze liquidatiew aarde beloopt, afgezien van de platenpers (w elke niet
getaxeerd is) een bedrag groot € 45.250,--. De koopprijs ad € 60.000,-- betreft
de goederen inclusief de platenpers.
Er is kort voor de zitting nog verschil van inzicht ontstaan tussen Holding en de
curator over de precieze invulling van deze koopovereenkomst, maar de
verw achting is dat op dit punt spoedig na heden tot een oplossing gekomen
kan w orden.
W at er ook zij van de koopovereenkomst, tijdens de mondelinge behandeling
d.d. 22 mei 2019 w erd, aan de hand van een zeer uitvoerige mondelinge
toelichting op de diverse bijlagen van de zijde van mr. Oskamp, gaandew eg
duidelijk dat de eigendom van de bovengenoemde roerende zaken inderdaad
aan JAH Holding BV toevalt, nu deze hetzij aan haar geleverd zijn, hetzij na
oprichting van Holding BV ingebracht zijn in deze vennootschap.
Tijdens de zitting is, onder voorbehoud van toestemming van de rechtercommissaris, het volgende overeengekomen:
* De curator zal de omstreden goederen aan JAH Holding BV vrijgeven;
* Ieder draagt de eigen kosten.
Voor deze overeenkomst heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven.
De curator heeft inmiddels JAH Holding BV in de gelegenheid gesteld de
betrokken zaken af te voeren.

Het gehuurde is door de curator opgeleverd aan de verhuurder.
Achtergelaten zijn enkele stellingen en houtvoorraad. Deze zaken w aren
door de curator verkocht aan Friesefijnhouthandel. De Friesefijnhouthandel
liet echter na de koopovereenkomst na te komen en berichtte dit kort voor
het einde van de huurtermijn. De curator heeft nog getracht een andere
koper te vinden. Dit is echter niet gelukt. Daarom zijn deze zaken, met
instemming van de verhuurder, achtergelaten in het pand aan de
Industriew eg 19. De getaxeerde liquidatiew aarde van de stellingen beliep €
820,-- en van de houtvoorraad € 500,--. De te verw achten kosten van
vervoer en opslag elders en de bemoeienissen verkoop aan een derde w aren
hoger dan te verw achten verkoopopbrengst.

30-08-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
De curator verricht onderzoek naar het cijfermateriaal.
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Volgens opgaaf van de bestuurders van gefailleerde is de directe oorzaak van
het faillissement gelegen in het volgende:
- afname in opdrachten. Er w aren w el vele offertes, voor ca. een omzet van 2
miljoen euro, uitgebracht. De bestuurders geven aan dat te w einig offertes
uiteindelijk tot opdrachten hebben geleid;
- de bestuurders mogelijk niet commercieel genoeg w aren ingesteld;
- de productiviteit van bepaalde w erknemers viel tegen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7
Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren de volgende w erknemers in dienst bij
JAH BV:
- de heer P.R. de Jong;
- de heer F. W esselius;
- de heer E. de Vries;
- de heer B.R. Monsma;
- mevrouw M. de Groot-Teerenstra;
- de heer R. de Boer;
- mevrouw S.M. Haitsma- van den Berg (tevens bestuurder).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-2-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bijeenkomst op 4 maart 2019 met UW V (loongarantieregeling).
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De w ettelijke opzegtermijn bedraagt een maand, nu alle dienstverbanden
korter zijn van 5 jaar, en is ingegaan op 28 februari 2019. De
dienstbetrekkingen eindigen op 31 maart 2019. Voor B.R. Monsma geldt een
termijn van zes w eken m.i.v. 28 februari 2019.
Voor de faillissementsdatum w erd er door drie w erknemers, te w eten de heer
W esselius, de heer De Vries en de heer De Jong, gew erkt voor het door JAH BV
aangenomen project te Zaandijk, bij Claasen Marine BV.
De boedel stelt aan Claasen Marine BV beschikbaar gedurende w eek 11, 12 en
13, de w erkkracht van de navolgende in dienst zijnde personeelsleden:
- de heer P.R. de Jong;
- de heer E. de Vries;
- de heer F. W esselius.
Er is een vergoeding ten gunste van de boedel overeengekomen met Claasen
Marine BV.
De met Claasen Marine BV overeengekomen vergoeding voor de na
faillissement door gefailleerde verrichtte w erkzaamheden ad 13.745,-- is
tijdens de verslagperiode ontvangen. Claasen Marine BV is hiermee gekw eten
jegens de boedel.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

In de boedel bevinden zich geen
onroerende zaken
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
-
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

In de boedel bevinden zich bedrijfsmiddelen,
w aaronder w erkbanken en handgereedschap

€ 1.052,70

totaal

€ 1.052,70

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bodem van het bedrijfspand dat w erd gehuurd door JAH BV bevonden
zich ten tijde van het faillissement bedrijfsmiddelen, w aaronder
handgereedschap en w erkbanken. Daarnaast bevinden zich nog
handgereedschappen en een kast te Zaandijk bij Claasen Marine BV dat nog
w ordt gebruikt bij de voortzetting van w erkzaamheden (zie par. 2.4)
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De gereedschappen en een kast w elke nog w erden gebruikt te Zaandijk
tezamen met 2 w erkbanken zijn reeds onderhands door de curator verkocht.
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De inventarisgoederen w aarvan JAH Holding BV de eigendom pretendeerde
(zie hierover alinea 1.4) zijn op grond van de overeengekomen schikking van
haar ter beschikking gesteld. Daarnaast bevinden zich in de bedrijfsruimte een
hoeveelheid andere inventarisgoederen w aarvan de eigendom aan de boedel
behoort. Voor deze overige goederen is door de curator aan Troostw ijk
Veilingen BV opdracht gegeven deze middels een (online) veiling te verkopen.
Deze zaken w orden in de laatste w eek van mei 2019 uit het bedrijfspand
gehaald en en verkocht vanaf een andere locatie.

In opdracht van Troostw ijk Veilingen BV zijn de inventarisgoederen in mei uit
het bedrijfspand aan de Industriew eg opgehaald en elders verkocht. Er is
een verkoopopbrengst gerealiseerd ad € 3.377,11.
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De curator heeft daarnaast onderhands verkocht een computer en een
printer (voor een bedrag ad € 242,--), machines (voor een bedrag ad €
4.840,--), geheugenkast (ad € 169,40).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft de volgende tot heden bekende vorderingen:
- € 11.471,-- ter zake loonheffingen. Ter zake deze vordering heeft de fiscus
een bodemrecht.
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De fiscus heeft tot op heden een totale vordering ad € 17.860,-- ter zake
loonheffingen en kosten. Ter zake deze vordering heeft de fiscus een
bodemrecht.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Tevens bevinden zich in de boedel machines, te w eten handgereedschap dat
nog gebruikt w ordt voor het project te Zaandijk (zie paragraaf 3.3).
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Per faillissementsdatum bevinden zich voorraden
in de boedel, w aaronder houtvoorraad, klein
materiaal

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad:
In het door JAH BV gehuurde pand bevindt zich nog voorraad. De voorraad
bestaat uit moeren, kit, hout e.d.
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Onderhanden w erk:
Ten tijde van het faillissement w erd er door JAH BV gew erkt aan de volgende
projecten:
- Project NB 161 betimmering 23 meter motorjacht
Opdrachtgever: Claasen Marine BV;
- W erk schip 'Salina', w elke is gestald bij JAH BV.
Opdrachtgever de heer T.S. Haisma
Dit betreft de bouw van een teakdek op een schip. Voor dit project w erd
ingezet een ZZP'er. Het schip bevindt zich in de loods te Lemmer aan de
Industriew eg 19. De curator heeft besloten dit onderhanden w erk niet af te
maken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Tevens stonden ten tijde van de faillietverklaring 2 vervoersmiddelen op naam
van JAH BV. Ook een derde vervoermiddel w as in gebruik door JAH BV. Het
betreft een VW Transporter, een VW Up en een Caddy. Ook bevonden zich op
de bodem van het gehuurde pand machines en installaties. De curator
onderzoekt nog of deze zaken eigendom zijn van JAH BV en in de
faillissementsboedel zijn gevallen. Dit geldt eveneens voor de aanw ezige
machines/installaties.
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verw ezen w ordt naar paragraaf 1.4. De eigendom van de auto's VW Up en VW
Caddy bleek (al voorafgaand aan het kort geding d.d. 22 mei 2019) aan JAH
Holding BV toe te behoren. Tijdens het kort geding bleek dat ook het geval te
zijn met betrekking tot de VW Transporter. Overigens staan de kentekens van
deze auto's op naam van JAH BV. De curator ziet er op toe dat dit gew ijzigd
w ordt.
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Inmiddels heeft de curator bericht gekregen, via de Belastingdienst, dat de
tenaamstelling van de kentekens van tw ee motorvoertuigen is gew ijzigd.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
niet van toepassing
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Uit de administratie van JAH BV is gebleken dat
JAH BV enkele debiteuren heeft

€ 2.933,27

€ 2.933,27

€ 293,27

totaal

€ 2.933,27

€ 2.933,27

€ 293,27

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van JAH BV volgt dat er nog 4 debiteuren zijn. De totale
vordering betreft 1.491,32. Het betreft verpande vorderingen aan de ABN
AMRO bank. De curator is met de bank overeengekomen dat de curator, tegen
een boedelbijdrage van 10%, de vorderingen zal incasseren.
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Een van de debiteuren heeft reeds kenbaar gemaakt dat een te laag bedrag
w ordt gevorderd. De curator is akkoord met het volgens de debiteur nog
openstaande bedrag (114 euro in plaats van 70 euro).
Inmiddels hebben alle debiteuren betaald. Een van de debiteuren, Hotal Vallula
GmbH heeft zich op het standpunt gesteld dat zij niet de hele factuur ad €
1.136,19 verschuldigd is omdat de overeenkomst niet volledig zou zijn
uitgevoerd. De curator heeft ingestemd met betaling van een bedrag ad €
746,19.
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Tw ee debiteuren, te w eten Simon van der Meer en Hotel Emmeloord hebben
betaald op de ABN AMRO rekening van JAH BV in plaats van de
faillissementsrekening, zoals aan hen verzocht. Dit zal w orden verrekend met
de bank.
Er is totaal betaald een bedrag ad € 2.933,27 w aarvan op de
faillissementsrekening
€ 1.012,39.
Dit betekent dat de volgende bedragen zijn betaald:
- Simon van der Meer ad €1.642,58 (op de ABN AMRO rekening van JAH BV);
- Hotel Emmeloord ad € 278,30 (op de ABN AMRO rekening van JAH BV);
- Remon Optiek ad € 151,25 (op de faillissementsrekening);
- Jachtw erf Maronier ad € 114,95 (op de faillissementsrekening);
- Hotel Vallula Gmbh ad € 746,19.
Totaal ontvangen: € 2.933,27.
Er zal met de bank (pandhouder) w orden afgerekend conform de
separatistenregeling. De boedel heeft aanspraak op 10% van € 2.933,27,
ofw el € 293,33. Overigens is het meer dan w aarschijnlijk dat de bank volledig
voldaan w ordt uit de opbrengst van de door JAH Holding BV te verkopen
goederen, omdat JAH Holding BV een concernfinanciering heeft gesloten en
aansprakelijk is voor de vordering van de bank. De curator zal dit afw achten
alvorens met de bank af te w ikkelen.
Dit betekent ook dat de curator aanspraak zal maken op de door ABN AMRO
ontvangen debiteurbetalingen.
De curator heeft contact gehad met de bank. JAH Holding BV is nog niet
aansprakelijk gesteld voor de bankschuld die JAH BV heeft. De bank w enst
dan ook nakoming van de afspraak zoals is gemaakt met de curator.
Inmiddels heeft de curator financieel afgew ikkeld met de bank.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Reeds zijn alle debiteuren door de curator aangeschreven. Drie debiteuren
hebben reeds betaald.

25-03-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 34.041,69

25-03-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank NV heeft, uit hoofde van een aan haar verleende
kredietfaciliteit, een vordering ingediend ad 34.041,69 exclusief rente en
kosten vanaf 1 -1-2019 tot aan de faillissementsdatum (26 februari 2019).
€ 34.041,69

28-05-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
Zie hiervoor opmerking onder debiteuren; w aarschijnlijk w ordt de
bankvordering voldaan door JAH Holding BV uit de verkoopopbrengst van de
aan haar toebehorende inventarisgoederen.
€ 33.322,63
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Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is afgenomen met een bedrag van € 719,06. Dit
bedrag is door de curator aan de bank betaald. Deze betaling heeft
plaatsgevonden omdat de bank een pandrecht had op vorderingen. De
curator heeft met de bank afgesproken de vorderingen te incasseren tegen
een boedelbijdrage ad 10%. Reeds hebben alle debiteuren voldaan. Op de
faillissementsrekening is ontvangen een bedrag totaal ad € 1.012,39. Op het
rekeningnummer van de ABN AMRO Bank is ontvangen een totaalbedrag van
€ 1.920,88. De boedel heeft daarmee recht op een boedelbijdrage ad €
293,33. Het bedrag dat op de faillissementsrekening is ontvangen is
verminderd met de boedelbijdrage, overgemaakt aan de bank (het bedrag
dat is overgemaakt is € 719,06).

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van de faillissementsdatum liep er een leasecontract:
Leasegever: Ritassist
Leasenemer: JAH BV
Betreft: volgsystemen voor voertuigen

25-03-2019
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De leasegever heeft verzocht deze zaken retour te zenden.
De geleasde volgsystemen w orden aangebracht in de auto's, deze zijn voor
een leek niet verw ijderbaar. Aan de leasemaatschappij zal dit w orden
meegedeeld met uitnodiging de goederen te komen ophalen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
pandrecht genomen door ABN AMRO op voorraden, bedrijfsinventaris,
voorraad. Tevens is de heer J.A. Haitsma hoofdelijke aansprakelijk jegens ABN
AMRO.

5.4 Separatistenpositie

25-03-2019
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5.4 Separatistenpositie
zie hiervoor.

25-03-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn tw ee crediteuren die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.
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Regts BV heeft kenbaar gemaakt een eigendomsvoorbehoud te hebben op een
geleverde steunschijf. Deze steunschijf is echter gemonteerd in een apparaat,
zodat als gevolg bestanddeelvorming het eigendomsvoorbehoud is uitgew erkt.
Van Stijn Rijnw oude BV heeft kenbaar gemaakt een eigendomsvoorbehoud te
hebben op geleverd hout. De door Van Stijn Rijnw oude geleverde zaken
bevinden zich niet meer van JAH BV. Deze zaken zijn niet meer
individualiseerbaar en zijn reeds gebruikt bij de uitvoering van opdrachten.
Van Hoecke NV heeft kenbaar gemaakt een eigendomsvoorbehoud te hebben
op geleverde roerende zaken. De roerende zaken zijn reeds gebruikt voor een
opdracht. Als gevolg van bestanddeelvorming is het eigendomsvoorbehoud
uitgew erkt.
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die beroep hebben gedaan op retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er is 1 crediteur die aanspraak heeft gemaakt op het recht van reclame, te
w eten RQS BV. De curator heeft reeds kenbaar gemaakt dat betw ist w ordt dat
deze crediteur met succes een beroep kan doen op dit recht.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
zie 4.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming.
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Anders dan in het vorig verslag vermeld zijn na faillissement w erkzaamheden
van een opdracht (opdrachtgever Claasen te Zaandijk) voortgezet. Dit heeft
een opbrengst gegenereerd van
€ 13.745,--.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
zie par. 2.4.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart van de onderneming.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
nog in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
nog in onderzoek.
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De jaarrekening van 2018 is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 21
maart 2019. De jaarrekening van 2017 is gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel op 10 juli 2018. De jaarrekening van 2016 is gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel op 25 september 2017. De jaarrekening van 2015 is
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 23 april 2016.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
samenstelverklaring jaarrekening 2018.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
aan voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

25-03-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
nog in onderzoek
Ja
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Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat uit het overzicht van de bankmutaties bij
de ABN AMRO bank (de bankrekening van failliet) kort voor de
faillissementsdatum de volgende overboekingen hebben plaatsgevonden:
- op 20 februari 2019 is een bedrag ad € 5.650,-- overgemaakt aan JAH
Holding BV;
- op 22 februari 2019 is een bedrag ad € 1.740,-- overgeboekt naar mevrouw
S.M. Haitsma- van den Berg;
- op 22 februari 2019 is een bedrag ad € 1.1815,-- overgemaakt naar JAH
Holding BV.
Deze betalingen zijn benadelend voor de gezamenlijk crediteuren van JAH BV.
Deze betalingen zijn strijdig met art. 42 en 47 Faillissementsw et (paulianeus
handelen). Bij brief d.d. 18 maart 2019 heeft de curator JAH Holding BV en
mevrouw S.M. Haitsma- van den Berg verzocht binnen zeven dag het
totaalbedrag ad € 9.025,-- over te maken op de faillissementsrekening.
De curator heeft inmiddels toestemming verkregen van de rechter commissaris
om een gerechtelijke procedure te starten.
Ja
Toelichting
Ten aanzien van de betalingen ad € 1.815,-- en € 1.740,-- is door mevrouw
Haitsma en JAH Holding BV erkend dat deze bedragen dienen te w orden
terugbetaald aan de faillissementsboedel. Ten aanzien van de betaling ad €
5.650,-- w erd door JAH Holding BV betw ist dat er sprake zou zijn van
paulianeus handelen, omdat ten tijde van deze betaling mevrouw Haitsma en
de heer Haitsma (namens JAH Holding BV) niet w isten dat het faillissement
van JAH BV al w as aangevraagd. Op 22 februari 2019 zou het faillissement
van JAH BV zijn aangevraagd via een aangifte van die datum, dat w as na
overboeking van het bedrag ad € 5.650,-- aan JAH Holding BV. De curator
heeft met JAH Holding BV en mevrouw S.M. Haitsma een schikking getroffen
betreffende de gelden die kort voor de faillissementsdatum aan JAH Holding
BV en mevrouw S.M. Haitsma zijn betaald (van de bankrekening van JAH BV)
zoals hierboven genoemd. Voor het treffen van deze schikking heeft de
curator toestemming gevraagd en gekregen van de rechter-commissaris.
Hierbij merk ik op dat anders dan hierboven vermeld op 22 februari 2019 een
bedrag ad € 1.815,-- is overgemaakt aan JAH Holding BV (in plaats van €
1.1815). Overeengekomen is dat JAH Holding BV en mevrouw S.M. Haitsma in
totaal € 5.600,-- voldoen aan de curator. Dit bedrag is reeds voldaan middels
storting op de boedelrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot de curator heeft zich gew end de heer Takens. Hij heeft kenbaar gemaakt
reeds voor de faillissementsdatum een factuur van JAH BV te hebben voldaan
en per abuis dezelfde factuur na de faillissementsdatum betaald. De curator
heeft dit onderzocht; het is juist w at de heer Takens stelt. De curator heeft de
ABN AMRO bank verzocht het verontschuldigd betaalde bedrag over te boeken
op de faillissementsrekening. Deze betaling is reeds ontvangen. Indien
toestemming is verkregen van de RC zal het bedrag w orden overgemaakt aan
Takens (zie hiervoor onder 'Financiële gegevens')
€ 10.369,84

25-03-2019
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Toelichting
Er is toestemming verkregen van de RC om het bedrag aan de heer Takens
over te maken. Deze overboeking heeft reeds plaatsgevonden.
€ 44.333,86

30-08-2019
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Toelichting
Zie bijgevoegde lijst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
fiscus: nog niet opgegeven
€ 23.695,00

25-03-2019
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28-05-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ter verificatie ingediend:
- vordering ad € 5.819,-- ter zake loonheffingen oktober 2018 en een vordering
ad € 570,-- voor openstaande kosten;
- vordering ad € 5.819,-- ter zake loonheffingen november 1019 en een
vordering ad € 16,-- voor openstaande kosten;
- vordering ad 5.636,-- ter zake loonheffingen januari 2019.
€ 23.907,00
Toelichting
Zie bijgevoegde lijst.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V: nog niet opgegeven
€ 26.982,17
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Toelichting
Zie bijgevoegde lijst.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
ABN AMRO Bank NV: 34.041,69 excl. rente en kosten van 1-1-2019 tot 26-22019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

25-03-2019
1

Toelichting
Tot heden bij curator opgegeven: zie bijgevoegde lijst.
16

28-05-2019
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Toelichting
Zie bijgevoegde lijst
17
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Toelichting
Zie bijgevoegde lijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 44.623,55
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Toelichting
tot heden bij curator opgegeven: zie bijgevoegde lijst.
€ 137.135,66

28-05-2019
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€ 152.870,15

30-08-2019
3

Toelichting
Zie bijgevoegde lijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
opheffing

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren, voor zover bekend, zijn door de curator aangeschreven.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek rechtmatigheid. Verkoop in de boedel gevallen goederen. Daarna
opheffing.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1 jaar.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid en volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.
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Bijlagen
Bijlagen

