
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

JDM Bouw B.V., h.o.d.n. 'Faberuitzendgroep' 23-07-2019 
 1

De besloten vennootschap JDM Bouw B.V., h.o.d.n. 'Faber Uitzendgroep', 
statutair gevestigd aan de Viaductstraat 58 te (9561 AC) Ter Apel (hierna: "de 
vennootschap"), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 65268997.

23-07-2019 
 1

Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel drijft failliet een 
aannemersbedrijf dat zich bezig houdt met algemene burgerlijke en 
utiliteitsbouw. De bestuurder van de vennootschap heeft evenwel aangegeven 
dat de activiteiten van de vennootschap bestonden uit het uitzenden c.q. ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten (metselaars). Van andere activiteiten 
was/is geen sprake. Volgens de bestuurder van failliet zijn de 
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap reeds in september 2016, aldus een 
half jaar na oprichting, gestaakt en is er al ruim 2,5 jaar sprake is van een 'lege 
vennootschap'.

23-07-2019 
 1

Verslagnummer 9
Datum verslag 22-07-2021
Insolventienummer F.18/19/117
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000107285:F001
Datum uitspraak 25-06-2019

R-C mr. R.Tj. Terpstra
Curator mr S. Vos
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=77d576d6-3368-e511-80c6-005056ac167e


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 169.437,00 € 3.109,00 € 11.162,00

2017 € 0,00 € -14.349,00 € 18.584,00

De financiële gegevens zijn ondanks meerdere verzoeken van de curator niet 
ontvangen.

23-07-2019 
 1

De curator heeft enkele financiële stukken ontvangen en is in afwachting van 
de resterende stukken. 

23-10-2019 
 2

Na diverse verzoeken van de curator heeft de bestuurder van de failliet 
aanvullende administratie aangeleverd, bestaande uit onder andere de 
projectadministratie, de loonadministratie en diverse belastingaangiften. 
Vooralsnog wordt geconcludeerd dat failliet grotendeels heeft voldaan aan 
de administratieplicht. De curator verwacht geen nieuwe inzichten op dit punt 
en kan derhalve als afgerond worden beschouwd.

22-07-2021
 9

Toelichting 
De vennootschap had ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in 
dienst. 

23-07-2019 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 0,00 23-07-2019 
 1

€ 24,06 23-10-2019 
 2

€ 24,06 23-01-2020 
 3

€ 24,06 24-04-2020 
 4

€ 24,06 23-07-2020 
 5

€ 24,06 23-10-2020 
 6

€ 4.799,06 22-01-2021 
 7

€ 4.799,06 22-04-2021 
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
25-6-2019

t/m 
23-7-2019

23-07-2019 
 1

van 
24-7-2019

t/m 
23-10-2019

23-10-2019 
 2

van 
24-10-2019

t/m 
20-1-2020

23-01-2020 
 3

van 
21-1-2020

t/m 
22-4-2020

24-04-2020 
 4

van 
23-4-2020

t/m 
22-7-2020

23-07-2020 
 5

van 
23-7-2020

t/m 
20-10-2020

23-10-2020 
 6

van 
21-10-2020

t/m 
18-1-2021

22-01-2021 
 7

van 
19-1-2021

t/m 
20-4-2021

22-04-2021 
 8

van 
21-4-2021

t/m 
21-7-2021

22-07-2021
 9



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 17 uur 6 min

2 19 uur 48 min

3 5 uur 24 min

4 10 uur 0 min

5 3 uur 54 min

6 9 uur 18 min

7 7 uur 6 min

8 9 uur 12 min

9 17 uur 0 min

totaal 98 uur 48 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De vennootschap is opgericht op 5 februari 2016. Het bestuur van de 
vennootschap wordt gevormd door de heer J.D. Meendering. De aandelen van 
de vennootschap worden gehouden door de besloten vennootschap SRD 
Beheer B.V., waarvan de heer J.D. Meendering zelfstandig bestuurder is. SRD 
Beheer B.V. houdt ook alle aandelen in vijf andere besloten vennootschappen, 
die allen zijn gevestigd op hetzelfde adres als failliet. Alle vennootschappen 
verrichten ingevolge de Kamer van Koophandel (eveneens) 
uitzendwerkzaamheden. 

23-07-2019 
 1

Volgens opgave van het bestuur is de vennootschap niet betrokken in een 
procedure.

23-07-2019 
 1

Van lopende verzekeringen is tot op heden niet gebleken. 23-07-2019 
 1

Aangezien de bedrijfsactiviteiten van failliet ruim 2 jaar geleden zouden zijn 
geëindigd, is volgens opgave van failliet geen sprake van een 
huurovereenkomst. 

23-07-2019 
 1

Failliet is naar eigen zeggen ten onrechte failliet verklaard, omdat zij niet in 
een toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. Failliet heeft om 
die reden verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis, welk verzet om 
onduidelijke redenen is ingetrokken. De curator zal nader onderzoek doen 
naar de oorzaak van het faillissement. 

23-07-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Failliet had ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst.

23-07-2019 
 1

Toelichting 
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had failliet naar eigen zeggen 
geen personeelsleden in dienst. 

23-07-2019 
 1

Inventarisatie. 23-07-2019 
 1

3. Activa

Van de aanwezigheid van onroerende zaken is tot op heden niet gebleken. 23-07-2019 
 1

Inventarisatie, verrichten van onderzoek. 23-07-2019 
 1

Afgerond. 22-07-2021
 9

Van de aanwezigheid van bedrijfsmiddelen is tot op heden niet gebleken. 23-07-2019 
 1



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Van een bodemrecht lijkt vooralsnog geen sprake. 23-07-2019 
 1

Inventarisatie, onderzoek. 23-07-2019 
 1

Afgerond. 22-07-2021
 9

Aangezien de activiteiten van failliet ruim voor datum faillissement zijn 
beëindigd, is geen sprake van voorraad of onderhanden werk. 

23-07-2019 
 1

Van andere activa is tot op heden (nog) niet gebleken. 23-07-2019 
 1

Inventarisatie. 23-07-2019 
 1

De curator verwacht geen nieuwe inzichten op dit punt en kan derhalve als 
afgerond worden beschouwd.

22-07-2021
 9



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Van een verdere debiteurenportefeuille is tot op heden niet gebleken. 23-07-2019 
 1

Inventarisatie. 23-07-2019 
 1

Afgerond. 22-07-2021
 9



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Van een vordering van een bancaire instelling is geen sprake c.q. tot op heden 
niet gebleken.

23-07-2019 
 1

(Nog) niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

(Nog) niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

(Nog) niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

(Nog) niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

(Nog) niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

Toelichting 
(Nog) niet van toepassing.

23-07-2019 
 1

Inventarisatie. 23-07-2019 
 1

De curator verwacht geen nieuwe inzichten op dit punt en dit punt kan 
derhalve als afgerond worden beschouwd.

22-07-2021
 9



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zoals eerder geschreven zouden de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap 
ruim 2,5 jaar geleden zijn geëindigd. Van een doorstart dan wel voortzetting 
van de vennootschap is (daarom) geen sprake. De punten 6.2 tot en met 6.8 
van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

23-07-2019 
 1

Niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

Niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

23-07-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

23-07-2019 
 1

Inventarisatie, afgerond. 23-07-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

De bestuurder van failliet heeft tijdens een bespreking met de curator een usb-
stick aan de curator overhandigd, waarop de administratie zou staan. De 
curator heeft geen gegevensbestanden aangetroffen op de usb-stick c.q. kan 
de usb-stick niet uitlezen. De curator heeft de bestuurder van failliet 
vervolgens wederom aangeschreven met het verzoek om de administratie te 
overleggen. Hieraan is geen gehoor gegeven. De curator heeft dan ook tot op 
heden niet de beschikking over de fysieke administratie. 

23-07-2019 
 1

Na diverse verzoeken van de curator heeft de bestuurder van de failliet de 
afgelopen verslagperiode aanvullende administratie aangeleverd, bestaande 
uit onder andere de projectadministratie, de loonadministratie en diverse 
belastingaangiften. Vooralsnog wordt geconcludeerd dat failliet grotendeels 
heeft voldaan aan de administratieplicht. De administratie wordt evenwel nog 
aan een nader onderzoek onderworpen.

22-04-2021 
 8

De curator heeft geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen. 
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is afgerond.

22-07-2021
 9

De jaarrekening over boekjaar 2016 is volgens het Handelsregister niet 
gedeponeerd. De jaarrekeningen van de vennootschap over boekjaar 2017 is 
blijkens het Handelsregister
gedeponeerd op 27 november 2018. De jaarrekening over 2018 is (nog) niet 
gedeponeerd. 

23-07-2019 
 1

Vanwege de vermoedelijke omvang van de vennootschap (klein regime) is een 
goedkeuringsverklaring van de accountant (waarschijnlijk) niet vereist.

23-07-2019 
 1

Niet van toepassing, afgerond. 22-07-2021
 9

De curator moet hier nog onderzoek naar doen. 23-07-2019 
 1

De stortingsplicht is gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap niet 
van belang.

22-04-2021 
 8



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 
Gegeven de schending van de deponeringsplicht staat vast dat sprake is van 
onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zich voor het overige nog geen volledig 
oordeel kunnen vormen over een eventueel onbehoorlijk bestuur. De komende 
verslagperiode zal de curator hier nader onderzoek naar doen.

23-07-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

23-10-2019 
 2

Toelichting 
Het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid is opgepakt en gaande.

23-01-2020 
 3

Toelichting 
De komende verslagperiode zal (nader) onderzoek worden gedaan naar 
bestuurdersaansprakelijkheid.

24-04-2020 
 4

Toelichting 
De curator heeft na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris een 
beroep gedaan op de garantstellingsregeling, waarna een garantstelling is 
toegekend. 

23-07-2020 
 5

Ja

Toelichting 
De curator heeft recent (alsnog) een deel van de administratie ontvangen, 
waardoor het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog niet kan worden 
afgerond. De curator zal de ontvangen administratie aan een nader onderzoek 
onderwerpen. De curator is reeds in overleg met de Belastingdienst omtrent de 
bevindingen die tot op heden zijn gedaan. 

22-04-2021 
 8

Ja

Toelichting 
Vooralsnog wordt geconcludeerd dat failliet heeft voldaan aan de 
administratieplicht. Echter, gelet op de schending van de deponeringsplicht 
staat vast dat het bestuur onbehoorlijk is geweest. De curator is mening dat 
deze schending niet in overwegende mate de oorzaak van het faillissement is 
geweest. De bestuurder zou hooguit verweten kunnen worden dat hij te lang 
heeft gewacht met het vereffenen van de vennootschap dan wel het 
aanvragen van het faillissement. Los van het vorenstaande biedt de 
bestuurder in dezen ook geen verhaal voor een eventuele 
aansprakelijkstelling vanwege de hiervoor genoemde redenen. Gelet op het 
vorenstaande zal de curator geen verdere stappen ondernemen.

22-07-2021
 9



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
De curator heeft zich nog geen oordeel kunnen vormen over paulianeus 
handelen. 

23-07-2019 
 1

Nee

Toelichting 
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

22-04-2021 
 8

Nee

Toelichting 
De curator heeft geen paulianeuze handelingen geconstateerd.

22-07-2021
 9

Het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid is opgepakt en gaande. 23-01-2020 
 3

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden hervat. 22-01-2021 
 7

Verwezen wordt naar de toelichting op punt 7.5. 22-04-2021 
 8

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en verschillende 
stukken opgevraagd en onderzocht. 

23-07-2019 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. 23-01-2020 
 3

Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen periode hervat en zal de 
komende verslagperiode (naar verwachting) worden afgerond.

23-07-2020 
 5

Het rechtmatigheidsonderzoek is vergevorderd en wordt de komende 
verslagperiode afgerond.

23-10-2020 
 6

De volgende werkzaamheden zijn verricht: corresponderen met (advocaat van) 
bestuurder, onderzoek in administratie, onderzoek onbehoorlijk bestuur en 
overleg Belastingdienst.

22-04-2021 
 8

Het rechtmatigheidsonderzoek van de curator is afgerond. 22-07-2021
 9

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Toelichting 
De boedelvordering bestaat tot op heden uit het salaris van de curator.

23-07-2019 
 1

Toelichting 
De fiscus is aangeschreven. De curator is in afwachting van de eventuele 
vordering van de fiscus.

23-07-2019 
 1

€ 34.303,00

Toelichting 
De vordering van de Belastingdienst ziet met name op onbetaald gebleven 
vennootschapsbelasting.

24-04-2020 
 4

€ 58.315,00 23-07-2020 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing. 

23-07-2019 
 1

Toelichting 
Van andere preferente crediteuren is tot op heden niet gebleken. 

23-07-2019 
 1

0

Toelichting 
Van concurrente crediteuren is tot op heden niet gebleken. 

23-07-2019 
 1

1 24-04-2020 
 4

Toelichting 
Onbekend.

23-07-2019 
 1



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onbekend. 23-07-2019 
 1

€ 2.319,52. 24-04-2020 
 4

Onbekend. 23-07-2020 
 5

De curator zal het faillissement voordragen voor afw ikkeling ex art. 16 Fw. 22-07-2021
 9

De curator heeft verschillende malen aan failliet gevraagd om de 
crediteurenlijst te overleggen. Op 1 juli 2019 heeft een bespreking met (de 
bestuurder van) failliet plaatsgevonden. De bestuurder van failliet heeft 
aangegeven dat geen sprake is van noemenswaardige schulden, anders dan 
de aanvrager van het faillissement. De bestuurder van failliet heeft tijdens de 
bespreking een usb-stick overhandigd met de daarop administratie. De curator 
heeft zoals eerder aangegeven geen gegevensbestanden aangetroffen op de 
usb-stick. Nadien heeft de curator failliet per e-mail wederom aangeschreven 
met het verzoek om de crediteurenlijst te overleggen. De crediteurenlijst is op 
dit moment nog niet ontvangen. De curator heeft daarom op dit moment nog 
geen goed beeld kunnen vormen over de exacte schuldpositie van failliet.

23-07-2019 
 1

Ondanks verzoeken van de curator is tot op heden geen crediteurenlijst 
verstrekt. 

23-10-2019 
 2

De afgelopen verslagperiode is een summiere crediteurenlijst (met één 
crediteur) ontvangen. Deze crediteur heeft haar vordering reeds ingediend in 
het faillissement. 

22-04-2021 
 8

De curator verwacht geen nieuwe informatie te ontvangen op dit punt en kan 
derhalve als afgerond worden beschouwd. Dit betreft tevens het eindverslag. 
De curator zal het faillissement voordragen voor afw ikkeling ex art. 16 Fw.

22-07-2021
 9



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

Tot op heden is niet gebleken van (een) lopende procedure(s). 23-07-2019 
 1

Niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

Niet van toepassing. 23-07-2019 
 1

Inventarisatie. 23-07-2019 
 1

Afgerond. 22-07-2021
 9

10. Overig

De komende (verslag)periode zal in het teken staan van het opvragen en 
onderzoeken van de administratie en het (nader) onderzoeken van de 
activiteiten van failliet. Voorts zullen
in het kader van de afw ikkeling van dit faillissement nadere inventariserende 
werkzaamheden worden verricht. Tevens zal een aanvang worden gemaakt 
met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

23-07-2019 
 1

De komende (verslag)periode zal in het teken staan van het 
rechtmatigheidsonderzoek. De eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal 
nader onderzocht worden.

23-01-2020 
 3

Naar verwachting zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende 
verslagperiode worden afgerond, aangezien de curator recent de beschikking 
heeft gekregen over de administratie. 

22-04-2021 
 8

De werkzaamheden zijn afgerond. De curator zal overgaan tot opheffing van 
het faillissement ex art. 16 Fw. 

22-07-2021
 9



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend. 23-07-2019 
 1

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden 
verricht:

- opvragen stukken bij de bestuurder van failliet;
- nadere inventarisatie faillissement.

23-07-2019 
 1

- beraad maatregelen jegens niet voldoen aan inlichtingen- en informatieplicht;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur.

23-10-2019 
 2

- voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek;
- voortzetten van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

23-01-2020 
 3

- voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek;
- voortzetten van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

24-04-2020 
 4

- afronden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

23-07-2020 
 5

- afronden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

23-10-2020 
 6

Verwezen wordt naar punt 10.1. 22-04-2021 
 8

Bijlagen
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