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AANVRAGER(S)
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DATUM FAILLISSEMENT

18 juni 2013

DATUM VERSLAG

12 augustus 2013

DATUM VORIG VERSLAG

n.v.t.

ALGEMEEN

Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland d.d. 14 juni 2013
zijn de besloten vennootschappen: Jaartsveld Holding B.V,
Jaartsveld Asfalt B.V., Sturriskolk B.V., Jaartsveld Infra B.V.,
Jaartsveld Materieel B.V. en Van den Berg Nijmegen B.V. in
staat van faillissement verklaard.
Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam is d.d. 18 juni 2013
de besloten vennootschap Attendi B.V. in staat van
faillissement verklaard.
Bij vonnis van de Rechtbank Zeeland- West Brabant d.d. 18
2013 zijn de besloten vennootschappen: Inframeter B.V.,
VDHW Beheer B.V. en Van den Heuvel Werkendam B.V. in
staat van faillissement verklaard.
Al deze vennootschappen behoren tot de Jaartsveld groep
en als bijlage 1 wordt aan dit verslag een overzicht gehecht
van de juridische structuur van de Jaartsveld groep.

BOEDELREKENINGNUMMER

49.52.20.167

SALDO BOEDELREKENING

:

€ 0,00 (per 10 augustus 2013)

BIJLAGEN

TIJDOPGAVE
Bestede uren in verslagperiode

1. Overzicht juridische structuur;
2. Lijst concurrente crediteuren.

In de tien faillissementen van de vennootschappen
behorende tot de Jaartsveld Groep zijn totaal 337,93 uren
besteed tot en met 11 augustus 2013. Omdat met name in
de eerste weken van het faillissement het niet duidelijk was
voor welke vennootschap de werkzaamheden werden
verricht, terwijI er ook veel werkzaamheden zijn die
betrekking hebben op meerdere vennootschappen zijn de
uren centraal bijgehouden. Deze uren zullen worden
uitgesplitst.

INLEIDING
1.

1.1

Inventarisatie

Directie en organisatie
Rechtsvorm
Bestuurder(s) en
aandeelhouders

Commissaris(sen)
Statutaire zetel
Vestigingsadres(sen)
Aktiviteiten

Handelsnamen

Winst en verliesrekening

Balanstotaal

Besloten vennootschap.
Enig aandeelhouder van curanda is Jaartsveld Holding B.V.,
waarvan A. Struijk Sliedrecht Holding B.V.enig aandeelhouder
is, waarvan Prins Aanneming Maatschappij B.V. enig
aandeelhouder is, waarvan Stichting Administratiekantoor
Struijk enig aandeelhouder is, welke stichting wordt bestuurd
door de heer Arie Struijk.
De bestuurder van curanda is Jaartsveld Holding B.V. waarvan
de heer Zander Arend van der Meer bestuurder is. De heer Van
der Meer had ook de dagelijkse leiding van curanda en het
Jaartsveld concern in handen.
n.v.t.
Werkendam
Ir. Blankenstraat 10, Werkendam.
Volgens uittreksel handelsregister: Commissionairs en
makelaars in effecten, beleggingsadviseur e.d.
Beheersmaatschappij.
De activiteiten van het concern bestaan voornamelijk uit het
uitvoeren van projecten op het gebied van infra-, weg en
waterbouw en railinfra.
Curanda houdt de 100% aandelen van de vennootschappen
Inframeter B.V. en Van den Heuvel Werkendam B.V.
Voor de geconsolideerde cijfers wordt verwezen naar het
eerste openbare verslag van Jaartsveld Holding BV. In het
volgende verslag zullen de cijfers van curanda worden
weergegeven.
Voor de geconsolideerde cijfers wordt verwezen naar het
eerste openbare verslag van Jaartsveld Holding BV. In het
volgende verslag zullen de cijfers van curanda worden
weergegeven.
Voor de geconsolideerde cijfers wordt verwezen naar het
eerste openbare verslag van Jaartsveld Holding BV. In het
volgende verslag zullen de cijfers van curanda worden
weergegeven.
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1.2

Procedures
Er zijn geen lopende procedures
Status procedure + evt.
datum machtiging overname

1.3

Duurovereenkomsten
Soort overeenkomst

Status:

H uurovereenkomst

Tussen curanda en Het Blanken Huys B.V. is een
huurovereenkomst gesloten voor de onroerende zaak aan de
Ir. Blankenstraat 10 te Werkendam. Deze huurovereenkomst is
na toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.
De overeenkomsten met de nutsbedrijven zijn beëindigd,
behoudens indien de nutsvoorzieningen noodzakelijk zijn voor
de afwikkeling van het faillissement. Met de huisbankier - de
Rabobank - is de afspraak gemaakt dat de noodzakelijke
bestaande nutscontracten worden voortgezet, waarbij de
faillissementsdatum als peildatum gehanteerd wordt. De bank
staat voor de kosten garant.
n.v.t.
De bedrijfsverzekeringen zijn beëindigd behoudens indien de
verzekeringen noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het
faillissement. Het materieel van de groepsvennootschappen op
de verschillende locaties is verzekerd. Met de Rabobank is
overeengekomen, dat deze verzekering voor zover nodig,
voortgezet zullen worden.
De overige contracten zijn beëindigd.

Nutsvoorzieningen

Telefoon abonnementen
Bedrijfsverzekering

Diverse overeenkomsten

1.4

Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder was de voornaamste oorzaak van het faillissement van curanda en de
daarbij behorende groepsvennootschappen de kredietopzegging van de Rabobank. Volgens
de bestuurder was het besluit begin 2013 genomen om verregaand te reorganiseren. Het
verlies werd volgens de bestuurder enerzijds veroorzaakt door de overname van VDHW
Beheer B.V. (met haar dochters Inframeter B.V. en curanda) en anderzijds een te gebrekkige
monitoring op het financiële vlak in het jaar 2012, alsmede de beheersing op de uitvoering
van de projecten. De wijzigingen op basis van de voorgenomen reorganisatie zouden een
kostenreductie met zich meebrengen, door sluiting (lees faillissement van VDHW Beheer
B.V., Inframeter B.V., en curanda) en een betere beheersing van de administratie, alsmede
het verstevigen van de projectadministratie. Door de kredietopzegging heeft de reorganisatie
niet plaats kunnen vinden en heeft de aandeelhouder uiteindelijk besloten het faillissement
aan te vragen van de vennootschappen behorende tot de Jaartsveld Groep.

1.5

Werkzaamheden
- nader onderzoek oorzaken faillissement;
- bestuderen administratie;

2.

2.1
2.2
2.3

Personeel

2.4

Aantal ten tijde van het faillissement
Aantal in het jaar voor faillissement
Datum ontslagaanzegging
Machtiging rechter-commissaris
Status afwikkeling UWV

2.5

Werkzaamheden

n.v.t
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

,.
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Afgewikkeld.
3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

3.2
3.4

Beschrijving
Rechten van derden
Beslagen
Taxatie
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

•

Bedriffsmiddelen
3.5

3.6
3.7
3.8

Beschrijving
Rechten van derden
Beslagen
Taxatie
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
Zie verkoopopbrengst.

Voorraad /
onderhanden werk
3.9

3.10

Beschrijving
Rechten van derden
Beslagen
Taxatie
Verkoopopbrengst

3.11

Aandelen

3.12

Werkzaamheden

Overige activa

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

.
100%
Het belangrijkste actief van curanda is het
aandelenpakket in de vennootschappen Inframeter B.V. en Van
den Heuvel Werkendam B.V. Door het faillissement van deze
vennootschappen is dit actief waardeloos geworden.
Daarnaast houdt curanda 50% van de aandelen in de
vennootschap Grijs Groen Flex B.V. De curatoren zijn in overleg
met de aandeelhouders van Grijs Groen Flerx B.V. over verkoop
van het aandelenbelang van curanda.
Verkoop aandelen.

4.

4.1

4.2
4.3

Debiteuren

Omvang debiteuren
Rechten van derden
Beslagen
Opbrengst
Boedelbijdrage

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Werkzaamheden
Afgewikkeld
5.

5.1

Bank / Zekerheden

Vordering(en) van de
bank(en) en zekerheden
bank.

De huisbankier heeft op 24 juni 2013 de navolgende vordering
ingediend waarvoor curanda hoofdelijk aansprakelijk is naast
andere groepsmaatschappijen.
Rekening courant krediet exclusief rente en kosten:
€ 690.830,07.
Bankgaranties per datum Faillissement: € 2.355.865.77.
De ingediende vordering is totaal derhalve: € 3.156.695,77 excl.
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
BoedelbiLdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten

rente en kosten.
Na faillissement zijn tot op heden vier bankgaranties ingeroepen
voor een totaalbedrag ad € 297.816,00. De verwachting is dat
zeker niet alle bankgaranties zullen worden ingeroepen.
De bedongen zekerheden van de bank betreffen verpanding van
inventaris en vorderingen van de gefailleerde vennootschappen,
alsmede een achterstelling van de vordering van Prins
Aanneming Maatschappij B.V.
Voorts heeft de bank een pandrecht op de voorraden van Attendi
B.V., Van den Heuvel Werkendam B.V., Inframeter B.V. en
curanda.
Daarnaast heeft de bank een tweede pandrecht op rollend
materieel, waarop de Lage Landen Financial Services B.V. een
eerste pandrecht heeft gevestigd, voor de verstrekte geldlening
ter aankoop van het rollend materieel
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Werkzaamheden
Nader overleg met de bank over haar positie en beoordeling
hiervan.
6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

6.2

Exploitatie/zekerheden
Rechten van derden
Beslagen
Taxatie
Verzekering
Financiële verslaglegging

"
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Doorstart
6.3
6.4
6.5
6.6

Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Werkzaamheden
geen
7.

Rechtmaticiheid

7.1
7.2

Boekhoudplicht
Depot jaarrekeningen

7.3

Goedkeurende verklaring accountant

Wordt onderzocht
de jaarrekeningen
Volgens opgave KvK zijn
(behoudens de jaarrekening over 2010) tot en met
2011 gedeponeerd.
De geconsolideerde jaarrekening van de Jaartsveld
groep over 2012 is opgemaakt door de accountant.
Deze geconsolideerde jaarrekening is in de
aandeelhoudersvergadering van Jaartsveld Holding
B.V. van maart 2013 besproken. Omdat de
jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen nog
niet waren uitgebracht is de (geconsolideerde)
opmerkingen
jaarrekening niet vastgesteld (Bron:
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7.4
7.5
7.6

van aandeelhouder op 3 juni 2013). In de
geconsolideerde jaarrekening van 2012 heeft de
accountant aangegeven dat de vereiste gegevens
art. 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW., zijn
opgenomen en dat het jaarverslag van de directie
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
art. 2:391 lid 4 BW. Wel heeft de accountant de
aandacht gevestigd in de jaarrekening 2012 op de
continufteitsparagraaf in de jaarrekening, waarin kort
gezegd verwezen wordt naar de voorgenomen
reorganisatie binnen het concern
Nog in onderzoek.
Nog in onderzoek.
Nog in onderzoek.

Volstorting aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen

Werkzaamheden
-

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering van het UWV
Andere preferente crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren
Verwachte wijze van afwikkeling

9.
9.1
9.2

9.3

bestuderen administratie;
overleg bestuurder.

Algemene boedelkosten
en
huurpenningen
faillissement
€ 2.556,00 (ingediende vorderingen)
n.v.t.
Nog niet bekend
Tot op heden 7 (bijgewerkt t/m 9 augustus 2013)
€ 65.437,47 (ingediende vorderingen zie bijlage 2)
Nog niet bekend

na

Overi
Termijn afwikkeling
faillissement
Plan van aanpak

Nog niet bekend.

De volgende werkzaamheden dienen nog door curator te worden
verricht:
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- pauliana;
- afwikkeling crediteuren.
- afwikkeling bank in samenspraak met BVA Auctions B.V.
Indiening volgend verslag November 2013

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag en de daaraan gevoegde bijlagen
geen rechten ontleend kunnen worden en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de
feiten en omstandigheden zoals deze thans ter kennis van de curator zijn gekomen. Het is
mogelijk dat relevante informatie op het tijdstip van het opmaken van dit verslag nog niet
bekend is en dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de positie van de crediteuren.
Doetinchem, 12 augustus 2013
mede namens mr. M. Timmer,
<_.
mr. V.F.M. Jongerius
curatoren
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