
 
 
 
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   
 
Nummer : 1  
Datum   : 8 mei 2017 
 

 
Gegevens onderneming : K. Jager Holding BV 
Faillissementsnummer  : C17/17/34 F 
Datum uitspraak  : 28 maart 2017 
Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 
R-C    : mr. H.H. Kielman 
 
Activiteiten onderneming : financiële holding 
Omzetgegevens   : in onderzoek  
Personeel gemiddeld aantal : nihil 
Saldo einde verslagperiode : 0 
 
Verslagperiode   : 28 maart 2017 tot 9 mei 2017 
Bestede uren in  
verslagperiode    : 4 uur en 3 minuten 
Bestede uren Totaal  : 4 uur en 3 minuten 
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1 Directie en organisatie  : bestuurder is de heer K. Jager  
1.2 Winst en verlies  : in onderzoek   
1.3 Balanstotaal   : in onderzoek 
1.4 Lopende procedures  :  

In onderzoek. Er liep een bezwaarprocedure bij de belastingdienst. Bij beslissing op bezwaar 
heeft de Belastingdienst het bezwaar van de failliet tegen een aansprakelijkheidstelling, 
waarbij de failliet aansprakelijk is gesteld voor een niet betaalde belastingschuld van 
Schoterland BV afgewezen.  Verder is de failliet gedaagde partij in een procedure tegen 
Verhoeve Groep BV. Deze procedure is aanhangig bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Leeuwarden.  

1.5  Verzekeringen   : in onderzoek 
1.6  Huur    : geen 
1.7  Oorzaak faillissement   :  
Het faillissement is een gevolg van de faillissementen van de annexe ondernemingen, in het 
bijzonder van de vennootschappen Schoterland BV en Schoterland Materieel BV.   
 
Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:12 
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2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0 
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : 0 
2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden personeel : 0:00 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 Beschrijving    :  
Geen. De failliet had in eigendom twee percelen bedrijfsterrein te Gorredijk. Deze percelen waren 
bezwaard met een recht van hypotheek ten gunste van de ABN AMRO Bank. Deze percelen zijn 
verkocht, waarbij de opbrengst aan de bank ten goede is gekomen.   
3.2 Verkoopopbrengst  : n.v.t. 
3.3  Hoogte hypotheek  : n.v.t. 
3.4 Boedelbijdrage   : n.v.t. 
 
Bedrijfsmiddelen 
 
3.6 Beschrijving   : geen 
3.7  Verkoopopbrengst  : n.v.t. 
3.8  Boedelbijdrage   : n.v.t. 
3.9 bodemvoorrecht fiscus  : n.v.t. 
 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.11 Beschrijving   : geen 
3.12 Verkoopopbrengst  : n.v.t. 
3.13 Boedelbijdrage   : n.v.t. 
 
Andere Activa 
 
3.15 Beschrijving   : in onderzoek 
3.16  Verkoopopbrengst  :  
 
Uren werkzaamheden activa  : 0:12 
 
4. Debiteuren 
4.1  Omvang debiteuren  : in onderzoek 
4.2 Opbrengst   :  
4.3  Boedelbijdrage   :  
Uren werkzaamheden debiteuren : 0:00 
 
5. Bank/Zekerheden 
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5.1 Vordering van bank(en) : de ABN AMRO heeft melding gemaakt van een vordering op  
       de failliet, maar wenst geen verificatie  
5.2 Leasecontracten  : in onderzoek  
5.3  Beschrijving zekerheden : Hypotheekrecht is gelost. De ABN AMRO Bank heeft een  
       pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen, zomede  
       heeft de (natuurlijk) bestuurder een borgtocht van  
       € 50.000,00 aan de bank verstrekt  
5.4 Separatistenpositie  : bank is pandhouder 
5.5  Boedelbijdragen  :  
5.6 Eigendomsvoorbehoud  : in onderzoek 
5.7 Retentierechten  : in onderzoek 
5.8  Reclamerechten  : in onderzoek 
 
Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:00 
 
6. Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie/zekerheden : van voorzetting is geen sprake 
6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 
 
Doorstart 
 
6.4 Beschrijving   : geen doorstart 
6.5 Verantwoording  : n.v.t. 
6.6 Opbrengst   : n.v.t. 
6.7  Boedelbijdrage   : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden doorstart/voort : 0:00 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : in onderzoek 
7.2  Depot Jaarrekeningen  : de jaarrekening over het boekjaar 2015 is op 9 juni 2016  
       gedeponeerd 
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 
7.4 Stortingsverpl. Aandelen : in onderzoek 
7.5  Onbehoorlijk bestuur  : in onderzoek 
7.6  Paulianeus handelen  : in onderzoek 
 
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:00 
 
8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen  : PM 
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8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 
8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 
8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.7 Verwachte wijze afwik.  :  
Naar verwachting zal geen uitkering aan de concurrente schuldeisers volgen 
 
Uren werkzaamheden crediteuren : 1:12 
 
9. Procedures 
 
9.1 Naam wederpartij(en)  : in onderzoek 
9.2 Aard procedure  : in onderzoek 
9.3 Stand procedure  : in onderzoek 
 
Uren werkzaamheden procedures : 0:24 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. :  
Het faillissement is van recente datum. Dit faillissement zal om praktische redenen gelijktijdig 
worden afgewikkeld met de afwikkeling van de annexe faillissementen van Verhoeve Advies en 
Realisatie BV, Schoterland BV en Schoterland Materieel BV 
  
10.2 Plan van aanpak  :  
Verifiëren van schuldvorderingen en vervolgen onderzoek debiteuren    
 
10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 8 augustus 2017 
 
Uren werkzaamheden overig  : 2:03 
 
Drachten, 8 mei 2017 
 
 
P.S. van Zandbergen 
curator 
 
 


