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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

JP Transport- & Koeriersdiensten. 14-06-2019 
 1

De vennootschap onder firma JP Transport- & Koeriersdiensten, 
kantoorhoudende te (3317 HT) Dordrecht aan de Vreedonklaan 102 en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 24417515.

14-06-2019 
 1

Volgens opgaaf in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 
"Koeriers; Transport- en koeriersdiensten". 

14-06-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 114.219,00 € -6.065,00 € 64.578,00

2018 € 145.870,00 € -36.306,00 € 64.459,00

2019 € 21.941,00 € -12.220,00 € 93.671,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 12-12-2019
Insolventienummer F.10/19/181
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000104077:F001
Datum uitspraak 14-05-2019

R-C mr. C. de Jong
Curator mr J.O. Bijloo
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

0 14-06-2019 
 1

€ 201,63 14-06-2019 
 1

€ 9.566,70 12-09-2019 
 2

€ 1.949,32 12-12-2019
 3

van 
14-5-2019

t/m 
13-6-2019

14-06-2019 
 1

van 
14-6-2019

t/m 
10-9-2019

12-09-2019 
 2

van 
11-9-2019

t/m 
11-12-2019

12-12-2019
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 28 uur 30 min

2 16 uur 48 min

3 14 uur 24 min

totaal 59 uur 42 min

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 47,00 uur. 12-09-2019 
 2

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 61,4 uur. 12-12-2019
 3



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De vennoten van JP Transport- & Koeriersdiensten zijn de heer J.H. Popijus en 
mevrouw W.A. Popijus-Oosterw ijk.

14-06-2019 
 1

De curator is tot op heden niet bekend met betrokkenheid van JP Transport- & 
Koeriersdiensten bij lopende procedures. 

14-06-2019 
 1

De curator is ten tijde van de faillietverklaring gebleken van verschillende 
lopende en reeds opgezegde verzekeringen. De vennoten hebben verklaard 
dat zij de personeelsverzekeringen (verzuimverzekering en 
schadeverzekering) wegens uitdiensttreding van de laatste werknemer op 22 
maart 2019 per die datum hebben beëindigd. De ten tijde van de 
faillietverklaring nog lopende aansprakelijkheidsverzekering, 
rechtsbijstandsverzekering en vervoerdersverzekering zijn op 22 mei 2019 
opgezegd. De verzekering van een van de drie leaseauto's van JP Transport- & 
Koeriersdiensten (zie hierna 5.2) liep niet via de leasemaatschappij; deze 
verzekering is per 14 mei als gevolg van het faillissement geroyeerd. 

Van andere verzekeringen is de curator (vooralsnog) niet gebleken. Mocht 
daarvan alsnog blijken, dan zullen deze terstond worden beëindigd. 

14-06-2019 
 1

De curator is (vooralsnog) niet van huurovereenkomsten op naam van JP 
Transport- & Koerierdiensten gebleken. De onderneming van JP Transport- & 
Koeriersdiensten werd gedreven vanuit de woning van de vennoten.

14-06-2019 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaken van het faillissement hebben de vennoten hoofdzakelijk gewezen 
op de terugkerende gezondheidsproblemen van de heer Popijus en ziekte 
onder het personeel. De ondernemingsactiviteiten van de vennootschap 
zouden door het uitvallende personeel en de beperkte inzetbaarheid van de 
heer Popijus in de periode voorafgaand aan het faillissement moeilijk te 
bemannen zijn geweest. De vennoten zouden de onderneming om deze en 
andere kostentechnische redenen qua werknemersbestand hebben w illen 
afslanken tot nog slechts de vennoten zelf, onder andere door onderbrenging 
van een van haar resterende personeelsleden bij een derde partij. Dat is hen 
weliswaar gelukt, maar de geleverde inspanningen hebben JP Transport- & 
Koeriersdiensten niet (tijdig) in staat kunnen stellen aan haar achterstallige 
betalingsverplichtingen te voldoen. 

Bij rekest van 28 februari 2019 is het faillissement van JP Transport- & 
Koeriersdiensten en haar vennoten in persoon aangevraagd door Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg voor een 
achterstallige pensioenpremievordering. De uitspraak op het rekest is ter 
zittingen van 2 april en 16 april 2019 aangehouden met twee weken 
respectievelijk een maand om de vennoten in staat te stellen de 
levensvatbaarheid van de onderneming in kaart te brengen en/of een regeling 
met de aanvrager te treffen. Omdat geen overeenstemming werd bereikt, is 
het faillissement van JP Transport- & Koeriersdiensten op 14 mei 2019 
uitgesproken. De beslissing op het verzoek tot faillietverklaring van de 
vennoten in persoon is ter zitting van 14 mei 2019 met twee weken 
aangehouden om hen in staat te stellen een schuldsaneringstraject in gang te 
zetten. De curator heeft de vennoten hierbij waar mogelijk begeleid, waarna 
de aanvraag ter zitting van 28 mei 2019 nader is aangehouden tot 25 
september 2019. 

14-06-2019 
 1

De datum waarop de aanvraag van het faillissement van de vennoten op 
zitting zal worden behandeld is 1 oktober 2019. 

12-09-2019 
 2

Uit doorlopend contact met de behandelend schuldhulpverleners volgt dat 
voor de vennoten van de failliete vennootschap nog wordt gewerkt aan een 
schuldsaneringstraject. 

12-12-2019
 3



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

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
JP Transport- & Koeriersdiensten had ten tijde van haar faillietverklaring geen 
werknemers meer in dienst (zie ook hiervoor 1.5). 

14-06-2019 
 1

Personeelsleden 
5

Toelichting 
Uit de administratie van de vennootschap en contact met het UWV is de 
curator gebleken dat bij JP Transport- & Koeriersdiensten in het jaar 
voorafgaand aan de faillietverklaring vijf werknemers in dienst waren. Alle 
dienstverbanden zouden volgens de vennoten reeds voorafgaand aan de 
faillietverklaring zijn beëindigd. De curator staat in contact met het UWV over 
de behandeling van (eventuele) resterende aanspraken van werknemers. 

14-06-2019 
 1

Contact vennoten, contact UWV, onderzoek (loon)administratie. 14-06-2019 
 1

3. Activa

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Geen. 14-06-2019 
 1



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

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Geen. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Geen. 14-06-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Saldo bankrekening € 7.627,55

totaal € 0,00 € 7.627,55



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het saldo van EUR 201,63 dat de curator op de zakelijke bankrekening van JP 
Transport- & Koeriersdiensten bij ABN AMRO Bank N.V. heeft aangetroffen is 
overgemaakt op de faillissementsrekening. 

De vennoten hebben de curator voorts verklaard dat JP Transport- & 
Koeriersdiensten nog recht zou hebben op een beperkte teruggaaf onder haar 
(voormalige) verzuimverzekering. De curator heeft een en ander in onderzoek 
en zal deze teruggaaf waar mogelijk innen. 

14-06-2019 
 1

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bedrag van EUR 6.459,89 op de 
faillissementsrekening bijgeschreven. Het gaat om betalingen die na de 
faillietverklaring op de zakelijke bankrekening van JP Transport- & 
Koeriersdiensten zijn ontvangen. Het bedrag omvat onder andere de 
teruggaaf van EUR 355,49 onder de voormalige verzuimverzekering van JP 
Transport- en Koeriersdiensten. Verder heeft zich een partij gemeld met 
interesse in overname van de domeinnaam JPTransport.nl. De curator heeft de 
domeinnaam met toestemming van de rechter-commissaris voor EUR 145 
exclusief btw aan deze partij verkocht en handelt op het moment van dit 
verslag de overdracht af. 

12-09-2019 
 2

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bedrag van EUR 966,06 op de 
faillissementsrekening bijgeschreven. Het gaat om betalingen die na de 
faillietverklaring op de zakelijke bankrekening van JP Transport- & 
Koeriersdiensten zijn ontvangen.

12-12-2019
 3

Contact vennoten, onderzoek administratie, contact ABN AMRO Bank N.V. 14-06-2019 
 1

Contact vennoten, contact domeinnaambeheerder, contact derden. 12-09-2019 
 2

Contact ABN AMRO Bank N.V. 12-12-2019
 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap en verklaringen van de vennoten is 
de curator gebleken van een aantal uitstaande vorderingen op debiteuren. 
Van een deel van deze vorderingen dienen de facturen nog te worden 
opgemaakt, waartoe de curator de vennoten instructie heeft gegeven. De 
curator heeft het bestaan, de omvang en de inbaarheid van de vorderingen op 
debiteuren in onderzoek en zal zo mogelijk tot inning overgaan. 

14-06-2019 
 1

De curator heeft de facturen die nog door de vennoten moeten worden 
opgemaakt vooralsnog niet ontvangen. De curator heeft de vennoten daartoe 
alsnog gemaand en wacht hun reactie af. Na ontvangst zullen de debiteuren 
van de facturen die nog niet zijn betaald tot betaling worden aangeschreven. 

12-09-2019 
 2

De curator heeft een deel van de bekende debiteuren aangeschreven en 
wacht hun betaling c.q. reactie af. Voor een ander deel van de debiteuren 
ontbreekt vooralsnog relevante informatie om tot aanschrijving te kunnen 
overgaan. De curator heeft deze informatie bij de vennoten van failliet 
opgevraagd en een bespreking met hen ingepland om een en ander volledig 
helder te krijgen. Nadien zal zo mogelijk ook het resterende deel van de 
debiteuren worden aangeschreven. 

12-12-2019
 3

Contact vennoten, onderzoek administratie. 14-06-2019 
 1

Contact vennoten. 12-09-2019 
 2

Contact vennoten, bestudering administratie. 12-12-2019
 3

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De curator is (vooralsnog) niet gebleken van vorderingen van banken of 
andere financiële instellingen. De vennoten hebben verklaard dat de 
onderneming van JP Transport- & Koeriersdiensten altijd met eigen vermogen 
van de vennoten is gefinancierd. 

14-06-2019 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

JP Transport- & Koeriersdiensten heeft ten behoeve van haar 
ondernemingsactiviteiten drie leaseovereenkomsten voor bestelbussen 
gesloten. Twee van deze overeenkomsten bestonden met CNH Industrial 
Capital Europe B.V. (IVECO Capital) en de derde met FCA Capital Nederland 
B.V. CNH Industrial Capital Europe B.V. heeft haar respectieve 
leaseovereenkomsten onder gelijktijdige indiening van haar vorderingen op 17 
mei 2019 ontbonden. De leaseovereenkomst met FCA Capital Nederland B.V. 
heeft de curator op 23 mei 2019 opgezegd. 

De vennoten hebben twee van de drie leaseauto's op 17 mei 2019 bij de 
leverancier ingeleverd; de derde leaseauto (CNH Industrial Capital Europe B.V.) 
zou sinds 1 maart 2019 zijn gebruikt door een derde bij w ie een van de 
voormalig werknemers van JP Transport- & Koeriersdiensten per die datum in 
dienst zou zijn getreden (zie ook hiervoor onder 1.5). De vennoten zouden 
voorafgaand aan het faillissement met NCH Industrial Capital Europe B.V. 
hebben onderhandeld over overneming door deze derde van de onderliggende 
leaseovereenkomst, maar de onderhandelingen zouden zijn gestrand als 
gevolg van de faillietverklaring. De curator staat thans in contact met de 
leasemaatschappij en de betreffende derde om de overneming alsnog te 
bewerkstelligen, waarna de derde het gebruik van de leaseauto zou kunnen 
voortzetten. 

14-06-2019 
 1

De curator heeft de overname van de leaseovereenkomst afgerond en voor 
zijn werkzaamheden een boedelbijdrage van EUR 2.905,21 ontvangen. 

12-09-2019 
 2

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting 
Niet van toepassing. 

14-06-2019 
 1

€ 2.905,21

Toelichting 
Zie punt 5.2.

12-09-2019 
 2

Contact vennoten, aanschrijving banken, contact leasemaatschappijen, contact 
derden. 

14-06-2019 
 1

Contact leasemaatschappij, contact derden. 12-09-2019 
 2



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

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Geen. 14-06-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

14-06-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

14-06-2019 
 1

Geen. 14-06-2019 
 1



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

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de administratie van de vennoten ingenomen en de externe 
administrateur van de vennootschap verzocht haar dossier over te leggen. De 
curator neemt de ontvangen en nog te ontvangen administratie in onderzoek. 

14-06-2019 
 1

De externe administrateur van de vennootschap heeft nog niet op het verzoek 
tot overlegging van haar dossier gereageerd. De curator heeft de 
administrateur gerappelleerd en wacht een en ander af. 

12-09-2019 
 2

De curator heeft diverse administratie en heeft een en ander in onderzoek. 12-12-2019
 3

Niet van toepassing (JP Transport- & Koeriersdiensten valt als vennootschap 
onder firma niet onder het toepassingsbereik van Titel 9 Boek 2 BW). 

14-06-2019 
 1

Niet van toepassing (JP Transport- & Koeriersdiensten valt als vennootschap 
onder firma niet onder het toepassingsbereik van Titel 9 Boek 2 BW). 

14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek.

14-06-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek.

14-06-2019 
 1

De curator heeft een aanvang genomen met het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek.

14-06-2019 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

Opvragen en bestuderen administratie, contact vennoten, contact 
administrateur.

14-06-2019 
 1

Bestudering administratie, contact externe administrateur. 12-09-2019 
 2

8. Crediteuren

€ 1.152,43

Toelichting 
Het UWV heeft een boedelvordering van EUR 1.152,43 ingediend.

12-12-2019
 3

€ 83.387,08 14-06-2019 
 1

€ 78.993,08 12-09-2019 
 2

€ 85.838,08 12-12-2019
 3

€ 17.264,32 12-12-2019
 3

4 14-06-2019 
 1

7 12-09-2019 
 2

9 12-12-2019
 3



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

€ 19.370,92 14-06-2019 
 1

€ 52.821,09 12-09-2019 
 2

€ 60.448,75 12-12-2019
 3

Contact vennoten, bestudering administratie, contact crediteuren. 14-06-2019 
 1

9. Procedures

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Niet van toepassing. 14-06-2019 
 1

Geen. 14-06-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om:
- teruggaaf onder de verzuimverzekering te onderzoeken en deze zo mogelijk 
te incasseren (zie hiervoor 3.8); 
- de vorderingen op debiteuren te inventariseren en zo mogelijk te innen; 
- de overneming van een van de leaseovereenkomsten af te ronden dan wel 
retour van de leaseauto te bewerkstelligen (zie hiervoor 5.2); 
- de schuldenlast van de vennootschap verder te inventariseren; 
- de administratie te onderzoeken; en 
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

14-06-2019 
 1

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om:
- de nog op te maken facturen van de vennoten te verkrijgen en de 
vorderingen op debiteuren te innen (zie hiervoor onder 4.1); 
- de administratie van de externe administratie te verkrijgen en te 
onderzoeken (zie hiervoor 7.1); 
- de schuldenlast van de vennootschap verder te inventariseren; 
- de administratie te onderzoeken; en 
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

12-09-2019 
 2

De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om: 

1. de inventarisatie en inning van debiteuren voort te zetten; 
2. de ontvangen administratie te beoordelen; 
3. de schuldenlast van de vennootschap verder te inventariseren; en
4. het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten. 

12-12-2019
 3

Vooralsnog onbekend. 14-06-2019 
 1

11-3-2020 12-12-2019 
 3

Geen. 14-06-2019 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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