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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

R.J. Visser Karrosserie B.V. 23-01-2020
 1

R.J.Visser Karrosserie B.V , Tussendiepen 33, 9206 AB Drachten. 
www.josvisserkarrosserie.nl 

23-01-2020
 1

Carrosseriebouw en Carrosserieherstel; Groothandel en handelsbemiddeling 
in auto-onderdelen en - accessoires (geen banden)

23-01-2020
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 849.816,00 € -164.550,00 € 428.304,00

De gegevens zijn ontleend aan de jaarcijfers 2018 (concept). 23-01-2020
 1

Verslagnummer 1
Datum verslag 23-01-2020
Insolventienummer F.17/19/88
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000115072:F001
Datum uitspraak 18-09-2019

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr P.S. van Zandbergen

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=bd45eb1a-ffd9-e911-80e1-005056807f2a
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

8 23-01-2020
 1

€ 39.273,98

Toelichting 
Tijdens de verslagperiode zijn de activa van de vennootschap te gelde 
gemaakt. Met de pandhouder is afgerekend en ook andere boedelschulden 
zin voldaan.

23-01-2020
 1

van 
18-9-2019

t/m 
21-1-2020

23-01-2020
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 79 uur 0 min

totaal 79 uur 0 min

1. Inventarisatie

Het bestuur van de failliete vennootschap werd verzorgd door J. Schat 
Holding B.V. van welke holding de heer J.W. Schat de directeur is.

23-01-2020
 1

Geen 23-01-2020
 1

Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd. 23-01-2020
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de verkoop van de activa aan koper is de lopende 
huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand beëindigd per 1 
november 2019

23-01-2020
 1

De vennootschap werd per 18 december 2015 door J. Schat Holding B.V. 
overgenomen van Jos Visser Beheer B.V. Met de voormalig DGA, de heer R.J. 
Visser werd een managementovereenkomst gesloten voor de duur van 3 
jaar. De samenwerking met de heer Visser heeft tot veel onenigheid geleid 
onder andere over door de heer R.J. Visser verrichte werkzaamheden die in 
de optiek van de heer Schat concurrerend waren en ook niet waren 
toegestaan.  De samenwerking is ultimo 2018 beëindigd. De slechte 
verhouding  tussen Schat en Visser zong ook rond, met alle negatieve impact 
van dien. Het vertrouwen in de vennootschap stond in de markt onder druk. 
Rechtszaken zijn gevoerd tussen Schat, althans diens Holding en Visser.
De samenwerking tussen Schat en het personeel is nooit uitgegroeid tot een 
goed onderling vertrouwen. Dit is zowel door het personeel als door de heer 
Schat zo gevoeld. Het is Schat niet gelukt om de cultuur te laten ontw ikkelen 
naar wat hij als passend en van deze tijd ziet. 
De rentabiliteit is onvoldoende gebleken. Partijen verschillen van mening 
waardoor dat wordt veroorzaakt. De commerciële slagkracht werd 
grotendeels door Schat ingevuld. De markt is er wel, maar de productiekracht 
is onvoldoende gebleken om de markt adequaat te bedienen. Het is niet 
gelukt om het bedrijf w instgevend te houden. Het ontbreken van een 
medewerker buitendienst speelt daarbij mogelijk een belangrijke rol  De 
bedrijfsresultaten waren als volgt:
2016(definitieve cijfers)             €3.655 negatief
2017(definitieve cijfers)             €1.552 positief
2018(interne cijfers)                  €164.550 (negatief) 
2019(8 maanden) (interne cijfers) €235.686 (negatief)
Een faillissement is onvermijdbaar geworden bij gebreke aan een overname 
kandidaat die het vertrouwen van het personeel had.

23-01-2020
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
8

23-01-2020
 1

Personeelsleden 
8

23-01-2020
 1

Datum Aantal Toelichting

20-9-2019 8 Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het
voltallige personeel het ontslag aangezegd zodat zij z.s.m via het
UWV het hen toekomende loon zouden ontvangen.

totaal 8

Er zijn meerdere kantine bijeenkomsten geweest teneinde het personeel te 
informeren over de status en de planning. Een van de bijeenkomsten stond 
in het teken van de ontslagaanvraag en de aanvraag bij het UWV waarbij 
een medewerker van het UWV aanwezig was.

23-01-2020
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

geen

totaal € 0,00 € 0,00



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

De bedrijfsinventaris, kantoor inventaris,
voorraden etc.

€ 50.000,00 € 0,00

totaal € 50.000,00 € 0,00

De onder het pandrecht vallende activa zijn met de Rabobank afgerekend. 
Een eventuele boedelbijdrage niet nu de volledige bankschuld kan worden 
betaald en een eventuele boedelbijdrage ook aan de boedel zou worden 
doorberekend. 

23-01-2020
 1

Het overgrote deel van de opbrengst - €41.216 van de € 50.000,-- is 
bodemzaak.

23-01-2020
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

zie 3,5 voorraden zijn in een allesomvattende
activa verkoop meeverkocht

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

In een mini kluisje is € 242,28 aan kasgeld
aangetroffen

€ 242,28

totaal € 242,28 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

De debiteuren portefeuille kent per 09-09-
2019 een saldo van € 114.359,10

€ 114.359,10

totaal € 114.359,10 € 0,00 € 0,00

De debiteurenportefeuille is aan de bank verpand en wordt door de bank zelf 
geïncasseerd. De curator heeft daar vooralsnog in het geheel geen 
bemoeienis mee. Er is recent navraag gedaan naar de status van het 
geïncasseerde deel van de portefeuille.

23-01-2020
 1



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

€ 67.826,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Voor voormelde vordering geldt als zekerheid de verpanding van inventaris, 
voorraden, transportmiddelen en vorderingen op derden blijkens 
onderhandse akte d.d. 18-12-2015. Op 21 oktober bedroeg het toen actuele 
uitstaande saldo € 50.115,36. Er is recent navraag gedaan naar de actuele 
status.

23-01-2020
 1

Voor voormelde vordering geldt als zekerheid de verpanding van inventaris, 
voorraden, transportmiddelen en vorderingen op derden blijkens 
onderhandse akte d.d. 18-12-2015

23-01-2020
 1



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

De onderneming is voor rekening van de boedel tot 7 oktober 2019 
voortgezet. Er moet nog worden afgerekend.

23-01-2020
 1

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7. Rechtmatigheid

Aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator is een keurig bijgewerkte 
administratie aangeleverd.

23-01-2020
 1

De jaarrekening 2017 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2018 was in 
concept gereed maar was nog niet vastgesteld en gedeponeerd.

23-01-2020
 1

n.v.t. 23-01-2020
 1

De aandelen zijn volgestort. 23-01-2020
 1

Toelichting 
in onderzoek

23-01-2020
 1

Toelichting 
in onderzoek

23-01-2020
 1

8. Crediteuren

€ 2.659,24

Toelichting 
Naast de curatorenverzekering zijn er aantal boedelschulden welke verband 
houden met het voor rekening van de boedel voortzetten van de activiteiten 

23-01-2020
 1



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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

in de periode 19 september 2019 tot 7 oktober 2019. Het betreft daarbij 
onder meer de kosten van de internetverbinding, telefoon en de aansluiting 
bij het RDW

€ 13.639,00

Toelichting 
BTW juli, loonheffing juli en augustus

23-01-2020
 1

Toelichting 
nog niet ingediend

23-01-2020
 1

€ 15.001,51

Toelichting 
vorderingen werknemers ex art 3:288 BW voor zover niet gedekt door 
uitkering UWV, ingediend door CNV

23-01-2020
 1

51

Toelichting 
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven

23-01-2020
 1

€ 321.980,27 23-01-2020
 1

De verwachting is dat er uiteindelijk ex art 16 Fw zal worden afgewikkeld. Het 
is nog afhankelijk van de omvang van de door de boedel te ontvangen nota's 
en dan met name die van het UWV met betrekking tot de kosten van de 
overname van de loonkosten. 

23-01-2020
 1



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

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

Geen 23-01-2020
 1

10. Overig

De komende  verslagperiode zal voornamelijk nog in het teken staan van de 
verdere inventarisatie en volgen van de incasso van de debiteuren door de 
bank. 

23-01-2020
 1

Onduidelijk. 23-01-2020
 1

21-3-2020 23-01-2020
 1

Bijlagen
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