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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Jo & Co B.V. 25-06-2018 
 1

De besloten vennootschap Jo & Co B.V. is op 28 september 2007 opgericht 
door Marco Schreutelkamp Holding B.V. Hierbij is de onderneming 
(eenmanszaak) met de naam Jo & Co ingebracht tot volstorting van de 
geplaatste aandelen ad € 18.000,- (de inbrengverklaring bevindt zich bij de 
stukken). Vanaf datum oprichting is Jo & Co B.V. gevestigd aan de Koemarkt 
41/43 te Purmerend.

Op 13 februari 2015 heeft Marco Schreutelkamp Holding B.V. de aandelen van 
Jo & Co B.V. verkocht en overgedragen aan K.V. Beheer B.V tegen een 
koopsom van € 350.000,-. Hiervan is het bedrag van € 50.000,- voldaan bij de 
overdracht. Het restant van de koopsom ad. € 300.000,- is schuldig erkend bij 
akte van geldlening, waarbij tevens door K.V. Beheer B.V. verpanding heeft 
plaatsgevonden van de aandelen van Jo & Co B.V. aan Marco Schreutelkamp 
Holding B.V. tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst van geldlening. Volgens de jaarstukken 2017 bedroeg het saldo 
van deze lening € 280.221,-. 

In overleg met de financiële positie van de onderneming is, in overleg, in 2018 
besloten om de bedrijfsactiviteiten te staken en het faillissement aan te vragen 
van Jo & Co B.V. Hierbij is tevens verzocht om het faillissement van de 
moedervennootschap, K.V. Beheer B.V. Op 22 mei 2018 is het faillissement 
uitgesproken van beide vennootschappen.

25-06-2018 
 1
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De onderneming exploiteerde een horeca (eet)gelegenheid aan de Koemarkt 
41/43 te Purmerend.

25-06-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 1.094.227,00 € -11.038,00 € 200.995,00

2016 € 1.193.142,00 € 22.050,00 € 240.523,00

2015 € 885.492,00 € -50.826,00 € 130.432,00

De financiële gegevens zijn beschikbaar. In de periode 2015-2016 is de omzet 
aanzienlijk gestegen (ongeveer 34 %), maar ook de bedrijfskosten zijn mede 
gestegen (met ongeveer 25 %). In de periode 2016/2017 is de omzet gedaald 
(ongeveer 8 %) en ook de bedrijfskosten zijn gedaald (ongeveer 5 %). Uit een 
eerste indruk van de beschikbare stukken volgt dat de marges onder druk 
stonden.

25-06-2018 
 1

21

De onderneming had personeel in dienst voor bepaalde/onbepaalde tijd, zowel 
fulltime als parttime en als oproepkracht.

25-06-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 81.694,45

Op de boedelrekening staat de opbrengst van de verkoop door de boedel van 
de activa van Jo & Co B.V. (€ 80.000,-) en het creditsaldo van de bankrekening.

25-06-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 79.949,82

Op de boedelrekening is nog een nabetaling binnengekomen van de 
bankrekening bij de ING van € 1.330,59. Het boedelsaldo is verlaagd, omdat 
de factuur van het NTAB is betaald; taxatiekosten ten bedrage van € 
3.075,22 inclusief BTW.

02-10-2018
 2



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
22-5-2018

t/m
25-6-2018

25-06-2018 
 1

van
26-6-2018

t/m
1-10-2018

02-10-2018
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 58,66 uur

2 20,42 uur

totaal 79,08 uur

De boedel heeft zich in de eerste periode vooral bezig gehouden met de 
inventarisatie van het actief en het ten gelde maken van het boedelactief. Ook 
zijn de aanspraken van derden en belanghebbende geïnventariseerd en zijn 
deze, voor zover van toepassing, in de gelegenheid gesteld om hun rechten uit 
te oefenen. Tevens zijn de lopende overeenkomsten beëindigd.  Voorts is het 
ontslag aangezegd van het personeel.

25-06-2018 
 1

In de afgelopen periode is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek. Ook is 
de beschikbare administratie doorgenomen en alle onderliggende 
bankafschriften. Tevens heeft de boedel bij het RVO een subsidieaanvraag 
Praktijkleren gedaan. Een andere aanvraag uit hoofde van het Lage 
Inkomensvoordeel (LIV) is weliswaar toegekend door de belastingdienst (€ 
6.213,-) maar tegelijkertijd verrekend met de openstaande belastingschuld 
van curandi. Verder heeft de boedel overleg met de belanghebbenden.

02-10-2018
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Het bestuur van de vennootschap is in handen van de besloten vennootschap 
K.V. Beheer B.V., die tevens enig aandeelhoudster is. Het bestuur van K.V. 
Beheer B.V. is in handen van de directeur grootaandeelhouder de heer K. 
Vonhof.

25-06-2018 
 1

Volgens opgave is geen sprake van lopende procedure. Vooralsnog zal de 
boedel geen lopende procedures overnemen.

25-06-2018 
 1

De verzekeringen verbonden aan de exploitatie van de onderneming zijn of 
zullen door niet betaling eindigen.

25-06-2018 
 1

De onderneming is gevestigd geweest in bedrijfsruimte aan de Koemarkt 41/43 
te Purmerend. De ruimte werd gehuurd van twee verschillende partijen. In 
onderling overleg met de boedel zijn deze huurovereenkomsten per 8 juni 
2018 beëindigd.

25-06-2018 
 1

Volgens opgave van het bestuur en de eerste bevindingen is het faillissement 
veroorzaakt door (te) hoge financieringslasten en (te) geringe marges bij de 
exploitatie van de onderneming. Het bestuur heeft getracht om de 
financieringslasten te verminderen, maar dat is niet gelukt, waarna besloten is 
om de financiële schade te beperken, de bedrijfsactiviteiten te staken en het 
faillissement aan te vragen van Jo & Co B.V. en de moeder vennootschap K.V. 
Beheer B.V.

25-06-2018 
 1

Er zijn geen andere oorzaken bekend geraakt, anders dan die beschreven in 
het eerste verslag.

02-10-2018
 2



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

2. Personeel

Personeelsleden
21

De onderneming maakte gebruik van vast personeel en oproepkrachten.

25-06-2018 
 1

Personeelsleden
23

25-06-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

22-5-2018 21

totaal 21

De boedel heeft, per datum faillissement, het ontslag aangezegd. Er heeft, in 
overleg met het UWV, een inventarisatie plaatsgevonden van de aanspraken 
van het personeel en de boedel is thans in afwachting van de vordering van 
het UWV in verband met de overgenomen loon(doorbetalings)verplichtingen uit 
hoofde van de Wet.

25-06-2018 
 1

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 02-10-2018
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00

De onderneming was gevestigd in een bedrijfsruimte die werd gehuurd. 25-06-2018 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

activa € 80.000,00

totaal € 80.000,00 € 0,00

Op verzoek van de boedel heeft er door het NTAB een taxatie plaatsgevonden 
van de activa van de onderneming. Vervolgens is de boedel benaderd door 
Marco Schreutelkamp Holding B.V., de voormalige aandeelhoudster van de 
aandelen van Jo & Co B.V. met een bieding. Deze is in eerste instantie 
afgewezen, waarna alsnog overeenstemming is bereikt over de koopsom voor 
de activa van de vennootschap. Naast de hoogte van de koopsom zijn hierbij 
de volgende factoren van belang geweest. Door de overname per 8 juni 
(datum faillissement 22 mei) zijn de boedelschulden beperkt. Voorts zal Marco 
Schreutelkamp Holding B.V. zich inspannen om de voormalige personeelsleden 
een job aan te bieden. Ook heeft de boedel een finale regeling getroffen met 
Marco Schreutelkamp Holding B.V. waarbij deze heeft afgezien van 
(resterende) aanspraken uit hoofde van de overeenkomst van geldlening (met 
betrekking tot het onbetaald gebleven deel van de koopsom voor de aandelen 
Jo & Co B.V. door K.V. Beheer B.V.) en het afzien van het uitw innen van het 
pandrecht op de aandelen Jo & Co B.V. Tot slot is hierbij mede van (groot) 
belang geweest, dat de verhuurder van het grootste deel van de 
bedrijfsruimte aan de Koemarkt niet bereid was om de (gehele) bedrijfsruimte 
opnieuw aan een derde partij te verhuren en ter zake wel afspraken heeft 
kunnen maken met Marco Schreutelkamp Holding B.V. Deze verhuurder, die 
onvoldoende vertrouwen had in een (nieuwe) onbekende contractspartij, heeft 
ook een aanzienlijke concurrente vordering ter verificatie aangeboden ter zake 
achterstallige huurpenningen.

25-06-2018 
 1

Voor datum faillissement is door de belastingdienst beslag gelegd op de 
bodemzaken. De boedel heeft de aanspraken van de fiscus uitgeoefend.

25-06-2018 
 1

De boedel heeft de bedrijfsmiddelen door een derde partij laten taxeren 
(NTAB). Hierbij heeft de boedel zich veel moeite getroost om de aanspraken 
van derden te respecteren.

25-06-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Reguliere restant voorraad

totaal € 0,00 € 0,00



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

In de horeca gelegenheid was nog (niet dagverse) voorraad aanwezig. 
Aangezien sprake is geweest van een eigen aangifte waren de horeca 
activiteiten reeds beëindigd per datum van het faillissement.  Voorafgaand aan 
de periode van het faillissement was slechts in beperkte mate voorraad 
ingekocht.

25-06-2018 
 1

De boedel heeft overleg gevoerd met de leveranciers die een beroep konden 
doen op een levering onder eigendomsvoorbehoud. De boedel noemt hier de 
twee grootste leveranciers, omdat van de anderen geen voorraad is 
aangetroffen. 

De groothandel van levensmiddelen heeft afgezien van het ophalen van de 
nog aanwezige (restant) voorraad. 

Met de leverancier van het bier en (alcoholhoudende) dranken is de afspraak 
gemaakt dat er een creditfactuur wordt gemaakt voor de resterende voorraad 
en deze in mindering zal worden gebracht op de openstaande factuur. Om die 
reden wordt de ter verificatie aangeboden vordering van deze leverancier 
(nog) niet geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren, maar zal dit 
eerst geschieden na ontvangst van een creditfactuur.

25-06-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

kasgeld € 156,00

totaal € 156,00 € 0,00

Er is een (klein) bedrag aan kasgeld aangetroffen dat op de boedelrekening 
zal worden gestort.

25-06-2018 
 1

De boedel zal een en ander onderzoeken. 25-06-2018 
 1

Tussen Jo & Co B.V. en K.V. Beheer B.V. heeft een rekening courant 
verhouding bestaan uit hoofde waarvan Jo & Co B.V. een vordering heeft op 
K.V. Beheer B.V. van € 26.437,-. Door het faillissement van K.V. Beheer B.V. is 
deze oninbaar.

02-10-2018
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Volgens opgave van de directie is hiervan geen sprake. 25-06-2018 
 1

Onderzoek. 25-06-2018 
 1

Uit het onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van (inbare) debiteuren. 02-10-2018
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Ten tijde van het faillissement is geen sprake van een debetstand bij een 
bank. De onderneming is gefinancierd door middel van kapitaalinjecties van de 
moeder vennootschap, K.V. Beheer B.V.

25-06-2018 
 1

In aanvulling op het eerste verslag kan worden opgemerkt dat de 
bedrijfsactiviteiten grotendeel zijn gefinancierd door middel van leningen van 
derden, die door de directie van K.V. Beheer B.V. (de heer K. Vonhof) in privé 
zijn aangegaan.

02-10-2018
 2

De lopende leasecontracten met betrekking tot het wagenpark zijn beëindigd 
en de twee voertuigen waren al voor datum van het faillissement ingeleverd bij 
de leasemaatschappij.

25-06-2018 
 1

De vennootschap zelf heeft geen zekerheden verstrekt. 25-06-2018 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1

Degene die een beroep konden doen op een eigendomsvoorbehoud zijn door 
de boedel in de gelegenheid gesteld om dit uit te oefenen.

25-06-2018 
 1

Voor zover bekend worden deze niet uitgeoefend. 25-06-2018 
 1

Voor zover bekend is hiervan geen sprake. 25-06-2018 
 1

Er is sprake van vrij actief.
25-06-2018 

 1

De boedel heeft overleg gevoerd met de betrokken belanghebbenden. 25-06-2018 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming is na datum van het faillissement niet voortgezet door de 
boedel.

25-06-2018 
 1

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1

Doorstarten onderneming

De boedel is niet betrokken bij een doorstart van de onderneming. De boedel 
heeft slechts het vrije actief ten gelde gemaakt.

25-06-2018 
 1

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1

Niet van toepassing.
25-06-2018 

 1

Niet van toepassing.
25-06-2018 

 1

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

Er is boekhouding aanwezig die voorwerp is van onderzoek. 25-06-2018 
 1

De boedel heeft de beschikbare administratie inmiddels onderzocht en heeft 
vastgesteld dat is voldaan aan de boekhoudplicht. De administratie en de 
onderliggende bankafschriften geven  een duidelijk inzicht in de financiële 
aanspraken en verplichtingen van curandi.

02-10-2018
 2



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

Voor zover van toepassing heeft deze plaatsgevonden. 25-06-2018 
 1

Gelet op de omvang van de vennootschap, niet van toepassing. 25-06-2018 
 1

Gelet op de datum van oprichting van de vennootschap d.d. 28 september 
2007 (en de beschikbare inbrengverklaring) heeft de boedel geen belang bij 
nader onderzoek.

25-06-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.

25-06-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de afgelopen periode is de boedel gestart met het onderzoek.

02-10-2018
 2

7.6 Paulianeus handelen

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.

25-06-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen

In de afgelopen periode is de boedel gestart met het onderzoek.

02-10-2018
 2

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 25-06-2018 
 1

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 25-06-2018 
 1

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

€ 500,99

De kosten van de taxatie door het NTAB.  
De kosten van de NUON van € 500,99.

25-06-2018 
 1

€ 720,87

Inmiddels heeft de boedel de kosten van de taxatie door het NTAB voldaan (€ 
3.075,22). 

Voorts zijn er door de boedel kosten gemaakt in verband met 
koeriersdiensten (opzeggen arbeidsovereenkomst werknemers).

02-10-2018
 2

€ 63.050,00 25-06-2018 
 1

€ 87.301,00

De belastingdienst heeft inmiddels (voorlopig) inzake JO & Co B.V, een 
vordering ingediend van in totaal € 87.301,-.

02-10-2018
 2

Nog niet bekend.
25-06-2018 

 1

Het UWV is door de boedel verzocht opgave te doen.
02-10-2018

 2

€ 34.614,87

De gemeente Purmerend en het pensioenfonds hebben ter zake al een 
preferente vordering ingediend.

25-06-2018 
 1

39 25-06-2018 
 1

48 02-10-2018
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 106.244,39 25-06-2018 
 1

€ 128.679,41

De som van de concurrente crediteuren is verhoogd door toename van het 
aantal crediteuren.

02-10-2018
 2

Gelet op de hoogte van de vorderingen van de preferente crediteuren bestaat 
op dit moment niet de verwachting dat aan de concurrente crediteuren een 
uitkering zal kunnen worden gedaan.

25-06-2018 
 1

De bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven en verzocht om opgave 
te doen van hun vorderingen. De boedel zal ter zake het overleg voortzetten.

25-06-2018 
 1

De boedel heeft het overleg voortgezet met de crediteuren. 02-10-2018
 2

9. Procedures

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1

Niet van toepassing. 25-06-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende periode zal de boedel onder meer een begin maken met:

- onderzoek boekhouding
- rechtmatigheidsonderzoek
- onderzoek ander actief
- het overleg met belanghebbenden zal worden voortgezet

25-06-2018 
 1

In de komende periode staan de volgende werkzaamheden gepland:

- afronden van rechtmatigheidsonderzoek
- overleg belastingdienst, crediteuren, UWV (overname 
loondoorbetalingsverplichtingen en RVO 
  in verband met subsidieaanvraag)
- overleg met andere belanghebbenden.

02-10-2018
 2

Hierover is nog geen uitspraak te doen. 25-06-2018 
 1

Nog niet bekend en mede afhankelijk van de uitkomsten van het overleg in 
de komende periode.

02-10-2018
 2

30-12-2018 02-10-2018 
 2

zie Plan van Aanpak. 25-06-2018 
 1

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	3.1 Onroerende zaken
	Toelichting onroerende zaken
	3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
	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

	4. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	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

	6. Voortzetten/doorstart onderneming
	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

	7. Rechtmatigheid
	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. 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
	8.8 Werkzaamheden crediteuren

	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
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


