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Algemene gegevens
Naam onderneming
RNR Group B.V.

30-10-2019
1

Gegevens onderneming
RNR Group B.V., statutair gevestigd te Driebergen-Rijssenburg en
kantoorhoudende te (6883 DB) Velp, aan de Gildestraat 12, ingeschreven bij
de KvK onder nummer 30179792.

30-10-2019
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten bestaan volgens het uittreksel van de Kamer van
Koophandel uit het exploiteren van organisatie adviesbureaus en het
verstrekken van adviezen, leveren van projecten en interimmanagementdiensten, mede gebruikmakende van producten in fysieke en
digitale vorm, die de realisatie van de doelstelling bevorderen in Nederland.
In de praktijk bestaan de ondernemingsactiviteiten uit het fabriceren en
assembleren van circulaire (vakantie)huizen op het w ater en op land alsook
zogenaamde tiny houses.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 905.436,00

Winst en verlies
€ 76.927,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 2.058.454,00

30-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
8

30-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 9.075,00

30-10-2019
1

Toelichting
Voor het afronden van een opdracht in de boedelperiode heeft een klant een
na het faillissement verzonden factuur voldaan.
€ 45.682,06

08-06-2020
3

€ 22.341,23

03-11-2020
4

Verslagperiode
van
14-7-2019

30-10-2019
1

van
14-2-2020

08-06-2020
3

t/m
8-6-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 6 min

2

23 uur 54 min

3

7 uur 18 min

4

2 uur 6 min

totaal

83 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van de vennootschap zijn KoY B.V. en M. van der Schee Holding
B.V. Van laatstgenoemde tw ee vennootschappen zijn bestuurder de heer
Bertolt Frans Daems respectievelijk Marcel van der Schee.

30-10-2019
1

Aandeelhouders van de vennootschap zijn Koy B.V. en M. van der Schee
Holding B.V. Iedere vennootschap houdt 50% van de aandelen in de
vennootschap.
De bedrijfsactiviteiten bestaan volgens het uittreksel van de Kamer van
Koophandel uit het exploiteren van organisatie adviesbureaus en het
verstrekken van adviezen, leveren van projecten en interimmanagementdiensten, mede gebruikmakende van producten in fysieke en
digitale vorm, die de realisatie van den doelstelling bevorderen in Nederland.
In de praktijk betreft de vennootschap een houdstermaatschappij en bestaan
de ondernemingsactiviteiten uit het fabriceren en assembleren van circulaire
(vakantie)huizen op het w ater en het land alsook tiny houses.
Deze vennootschap is daartoe opgericht op 20 maart 2002.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedroeg volgens het uittreksel van de Kamer
van Koophandel € 18.000,-.

1.2 Lopende procedures
niet van toepassing.

30-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Reguliere verzekeringen w aren van toepassing.

30-10-2019
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand w ordt gehuurd van de heren J.H en H.J Riggeling.
De huur is inmiddels opgezegd. De curator heeft contact met de eigenaren en
de door hen ingeschakelde verhuurmakelaar over toekomstige oplevering van
het pand.

30-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de directie w as er ondanks een goed toekomstperspectief (mede ten
gevolge van de ontw ikkelde bouw technieken) sprake van gebrek aan
w erkkapitaal en daarmee gebrek aan voldoende mens- en denkw erk om alle
bedrijfsprocessen voldoende gestroomlijnd te laten verlopen. Daardoor kw am
er te veel w erkdruk op te w einig schouders te rusten. De zoektocht naar
investeerders om het w erkkapitaal uit te breiden (ingezet in 2018) heeft geen
resultaat opgeleverd. Toen één van de lopende projecten niet tot een concrete
opdracht leidde, ontstond er een onoverkomelijke liquiditeitskrapte op grond
w aarvan het eigen faillissement is aangevraagd.

30-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

30-10-2019
1

Toelichting
niet van toepassing

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

30-10-2019
1

Toelichting
niet van toepassing

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-10-2019

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met instemming van de rechter commissaris en het UW V hebben de
personeelsleden na hun ontslag nog een opdracht voor een (uiteindelijk)
buitenlandse klant (voor zover mogelijk) afgerond. Intussen is de opzegtermijn
verlopen en hebben de meeste w erknemers elders nieuw w erk w eten te
vinden.

30-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
niet van toepassing

30-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
niet van toepassing

3.3 Bedrijfsmiddelen

30-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsinventaris

€ 42.517,57

totaal

€ 42.517,57

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel bevinden zich handw erkmachines voor het productieproces.
Tevens zijn er nog tw ee zogeheten tiny houses aanw ezig, w aarvan er één zich
in onafgemaakte staat bevindt.

30-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen ingevolge artikel
57 lid 3 Fw door de curator w orden behartigd. Voor zover bodemzaken stil zijn
verpand aan de Rabobank
is uitsluitend de curator tot de opbrengst
daarvan gerechtigd indien en voor zover de opbrengst van het vrije
boedelactief onvoldoende is om de fiscus te voldoen.

30-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft tot recent goede hoop gehand de bedrijfsmiddelen in het
kader van een doorstart aan een opvolger over te kunnen doen. die hoop is
echter ijdel gebleken. Eerdaags zal een opkoper een voorstel doen de
inventaris te gelde te maken.

30-10-2019
1

Alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht via en door Trootw ijk Auctions
georganiseerde openbare veiling. de opbrengst bedroeg , na afkoop door de
boedel van een lease contract, € 42.517,57

13-02-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Binnen de vennootschap zijn auteursrechtelijke beschermende ontw erpen
vervaardigd van recreatiew oningen. De curator is doende deze te gelde te
maken onder voorbehoud van een aan de boedel te verlenen licentie terzake
mogelijkerw ijs reeds gepleegde inbreuken.

08-06-2020
3

Eerdergenoemde auteursrechten zijn verkocht en overgedragen.

03-11-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn drie debiteuren die inmiddels door de curator zijn aangeschreven maar
die de verschuldigdheid betw isten. De debiteuren zijn verpand aan de
Rabobank met w ie de curator afspraken heeft gemaakt omtrent de incasso en
boedelbijdrage.

30-10-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zijn aangeschreven.
Eerdaags zal de curator overleg voeren met een van de debiteuren over
tussen deze debiteur en de curator gerezen verschil van inzicht met betrekking
tot een niet door deze debiteur gegeven vervolg opdracht ten gevolge
w aarvan deze debiteur over het eerste deel van haar opdracht (conform
afspraak) alsnog een aanvullende bedrag zou dienen te betalen.

30-10-2019
1

Het overleg met de in het vorige verslag bedoelde debituer heeft geen
resultaat opgeleverd. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

13-02-2020
2

De debiteuren zijn niet bereid om openstaande vorderingen vrijw illig te
betalen. De grootste debiteur beroept zich op onjuiste en te late oplevering
van de door de vennootschap verkochte bouw w erken maar lijkt de daardoor
veroorzaakte schadebedragen illegitiem op te hebben gehoogd. W ellicht dat
hierover moet w orden geprocedeerd.

08-06-2020
3

In de komende verslagperiode zullen verdere incassomaatregelen w orden
voorbereid.

03-11-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering van € 101.947,70

30-10-2019
1

5.2 Leasecontracten
Bij een drietal verschillende leasemaatschappijen w erden heftrucks,
snijmachines, spuitcabines portaalkranen en diverse andere
handw erkgereedschappen geleased. De curator is doende afw ikkeling daarvan
te bew erkstelligen.

30-10-2019
1

Afw ikkeling heeft plaatsgehad.

03-11-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft pandrecht op vorderingen bedongen en de curator verzocht
incasso ter hand te nemen.

30-10-2019
1

In overleg met de bank w ordt dit opgepakt.

03-11-2020
4

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
met diverse crediteuren is contact gew eest omtrent eigendomsvoorbehoud.

30-10-2019
1

5.6 Retentierechten
nvt

30-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
nvt

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voor één klant is de afbouw van een (w oon)unit ter hand genomen. De
daarmee gepaard gaande kosten zijn aan de boedel voldaan.

30-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met tw ee gegadigden is gesproken over een doorstart via en activa transactie.
Geruime tijd leek zich dat positief te ontw ikkelen maar eind oktober liet ook de
laatste gegadigde w eten daar definitief van af te zien.

30-10-2019
1

Het bedrijfspand is nog ingezet ter facilitering van de openbare veiling die door
Troostw ijk Auctions is georganiseerd. Na afloop daarvan heeft de curator er
voor zorg gedragen dat het bedrijfspand schoon en leeg kon w orden
opgeleverd w aarbij ook vervuilende stoffen verantw oord zijn afgevoerd. deze
oplevering heeft eind januari jl plaats gehad.

13-02-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

30-10-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de gegevens uit het Handelsregister aangehouden bij de Kamer van
Koophandel blijkt dat de jaarrekening over het boekjaar 2017 tijdig is
gedeponeerd.

30-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

30-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de gegevens bij de Kamer van Koophandel is ten tijde van de
oprichting van de vennootschap aan de stortingsverplichting voldaan.

30-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Voorshands heeft de curator geen indicatie omtrent mogelijk onbehoorlijk
bestuur.
De curator doet nog nader onderzoek naar dit onderw erp.

Toelichting
Gebleken is dat de bestuurders een aantal maanden geen pensioenpremies
hebben afgedragen. W erknemers hebben de curator hierover geïnformeerd. In
het ongew isse is of zij van de curator in dit verband w erkzaamheden
verw achten.W el heeft de curator de bestuurders verzocht op deze aanspraken
te reageren.

30-10-2019
1

08-06-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voorshands heeft de curator evenmin een indicatie omtrent mogelijk
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-10-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

30-10-2019
1

De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de
verschotten.
Daarnaast dient rekening gehouden te w orden met een nog in te dienen
boedelvordering van het UW V ter zake nakoming van de loongarantieregeling
alsook huurpenningen over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend van €,-.

30-10-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het is nog niet duidelijk of UW V ook een preferente vordering heeft

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

30-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De vennootschap is niet in gerechtelijke procedures betrokken.

30-10-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

30-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De bedrijfsmiddelen zullen te gelde moeten w orden gemaakt.
De debiteuren moeten w orden geïncasseerd.
Verder onderzoek naar de teloorgang moet w orden uitgevoerd.

30-10-2019
1

Incasso debiteuren en onderzoek teloorgang.

13-02-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

30-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Overdracht auteursrechten realiseren, debiteuren overleg met bank en
aanspraken personeelsleden pensioenafdracht begeleiden.

08-06-2020
3

Incassomaatregelen voorbereiden onderzoek auteursrechtinbreuk opstarten.

03-11-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

