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R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr N.H.M. Poort

Algemene gegevens
Naam onderneming
R. de Boer Holding B.V.

10-12-2020
1

Gegevens onderneming
R. de Boer Holding B.V.
Houtlaan 24, 9203 AT Drachten

10-12-2020
1

Feitelijk tevens gevestigd De Steven 22 te Drachten

Activiteiten onderneming
Holding
De onderneming houdt de aandelen van drie w erkmaatschappijen:
- Bouw projecten R. de Boer B.V.
- Bouw management R. de Boer B.V.
- Bouw materieel R. de Boer B.V.
De onderneming houdt de aandelen van één holding:
- Sip Systems Holding B.V.
Sip Systems Holding B.V. houdt de aandelen in één w erkmaatschappij:
- Sip Systems B.V.

Financiële gegevens

10-12-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 48.000,00

€ 2.340,00

€ 284.562,00

2019

€ 50.639,00

€ 15.592,00

€ 143.831,00

2018

€ 1.658.811,00

€ 137.499,00

€ 1.378.310,00

2020

€ 12.000,00

€ -9.965,00

€ 283.012,00

2017

€ 491.783,00

€ -7.404,00

€ 658.056,00

Toelichting financiële gegevens
De eerste tw ee opgaven (2017 en 2018) betreffen geconsolideerde gegevens
van de groep. De gegevens zijn ontleend aan de beschikbaar gestelde
jaarrekening van 2018.
De volgende tw ee opgaven(2018 en 2019) betreffen de enkelvoudige
gegevens van R. de Boer Holding B.V. De gegevens zijn ontleend aan de
beschikbaar gestelde jaarrekening van 2019. De jaarrekening van 2019 is
afgesloten per 30 september 2019.
De opgave van 2020 is ontleend aan de beschikbare grootboekadministratie.

10-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

10-12-2020
1

€ 16.795,91

10-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om
de faillissementen van de holding en haar dochtermaatschappijen te
consolideren.
Het saldo is het gezamenlijke saldo van deze holding en haar
dochtermaatschappijen. In de komende verslagperiode zullen de saldi van de
dochtermaatschappijen w orden overgeboekt naar de boedelrekening van de
holding.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-11-2020

10-12-2020
1

t/m
3-12-2020
van
3-12-2020

10-03-2021
2

t/m
2-3-2021
van
4-3-2021

10-06-2021
3

t/m
3-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 42 min

2

6 uur 24 min

3

319 uur 36 min

totaal

331 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Voornamelijk:
- veiligstellen administratie
- rechtmatigheidsonderzoek
- correspondentie crediteuren
- verslag

10-03-2021
2

In de verslagperiode is toestemming verleend om de faillissementen van de
holding en haar drie dochtervennootschappen te consolideren. In verband
hiermee zijn uren en financiën van alle faillissementen verzameld en zodanig
verw erkt dat de cumulatieve stuurinformatie aansluit met het totaal van de
uren en de financiën van alle faillissementen.

10-06-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en aandeelhouder is de heer Rense De Boer te Drachten.

10-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen

10-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Geen

10-12-2020
1

1.4 Huur
Geen

10-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Groepsproblematiek, in het bijzonder bij Bouw projecten R. de Boer B.V. en Sip
Systems B.V.

10-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-12-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

10-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met personeel en bestuurder over jaaropgaven i.v.m. de
belastingaangifte IB.

10-06-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

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
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

deelnemingen in andere vennootschappen
totaal

Toelichting andere activa
De vennootschappen w aarin w ordt deelgenomen zijn alle in staat van
faillissement verklaard.

3.9 Werkzaamheden andere activa

10-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Intercompany vorderingen

€ 117.549,66

totaal

€ 117.549,66

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Voornoemd bedrag bestaat volledig uit vorderingen op deelnemingen die in
staat van faillissement verkeren.

10-12-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 361.760,74

10-12-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Betreft schuld aan Rabobank met hoofdelijke aansprakelijkheid van:
- R. de Boer Holding B.V.
- Bouw projecten R. de Boer B.V.
- Bouw management R. de Boer B.V.
- Bouw materieel R. de Boer B.V.

5.2 Leasecontracten
geen

10-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan Rabobank zijn zekerheden verstrekt in de vorm van:
- Hypothecaire inschrijvingen op onroerende zaken aan de Houtlaan te
Drachten
- Pandrechten op vorderingen, inventaris en voorraad van de
w erkmaatschappijen

10-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Naar het zich laat aanzien zal Rabobank niet geheel uit haar zekerheden
w orden voldaan.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

10-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
geen

10-12-2020
1

5.6 Retentierechten
geen

10-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
geen

10-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
geen

10-12-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie, correspondentie overleg

10-12-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing

10-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
niet van toepassing

10-12-2020
1

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

10-12-2020
1

Uit onderzoek zijn substantiële afw ijkingen in de rekening-courantposities met
en van de dochtervennootschappen gebleken. De curator komt tot de
voorlopige conclusie dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan. De curator
heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om alsnog een administratie
aan te leveren w aaruit de rechten en plichten van de vennootchap(pen)
blijken.

10-03-2021
2

De bestuurder heeft nog geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een
administratie aan te leveren w aaruit de rechten en plichten van de
vennootschap(pen) blijken. De bestuurder verzoekt om afgifte van de

10-06-2021
3

administratie. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd de administratie in
te komen zien op kantoor en heeft de bestuurder gew ezen op zijn
administratieve verplichtingen.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2016 w erd op 25 april 2017 vastgesteld en gedeponeerd
De jaarrekening van 2017 w erd op 6 maart 2018 vastgesteld en gedeponeerd
De jaarrekening van 2018 w erd op 25 april 2019 vastgesteld en gedeponeerd
Over het jaar 2019 w erd geen jaarrekening vastgesteld en gedeponeerd.

10-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

10-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is per 1 oktober 2016 opgericht. De storting van
aandelenkapitaal vond plaats door de inbreng van de voor rekening van Rense
de Boer gedreven onderneming (eenmanszaak).

10-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
nog te onderzoeken

10-12-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

10-12-2020
1

Toelichting
Vooralsnog zijn er in deze vennootschap geen signalen van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In deze verslagperiode heeft de curator kennisgenomen van enkele
opmerkingen van de bestuurder met betrekking tot de rekeningcourantverhoudingen.
In de verslagperiode heeft de advocaat van de bestuurder verzocht om
nadere toelichting omtrent de afw ikkeling van het faillissement en de verkoop
van de activa in dit faillissement. Daarnaast heeft de advocaat namens de
bestuurder verzocht om afgifte van de administratie i.v.m. het verzoek om de
administratie aan te vullen. De curator heeft op deze vragen gereageerd.
Een vordering op een derde w erd afgeboekt tegen een schuld van een
zustervennootschap aan een andere derde. Uit onderzoek is gebleken dat
deze verrekening niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. De curator is met
deze ontvangende partij tot overeenstemming gekomen en heeft met
toestemming van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst
gesloten, w aarna betaling heeft plaatsgevonden aan de boedel.

10-06-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek, diverse correspondentie en overleg.

10-06-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
geen
€ 12.493,19

10-12-2020
1

10-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om
de faillissementen van de holding en haar dochtermaatschappijen te
consolideren.
Dat heeft ertoe geleid dat de crediteurenlijsten zijn samengevoegd. De
boedelschulden betreffen de overgenomen loonbetalingsverplichtingen van
het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 47.294,80

10-12-2020
1

Toelichting
Betreft de schuld van de fiscale eenheid
R. de Boer Holding BV
Bouw management R. de Boer BV
Bouw materieel R. de Boer BV
Bouw projecten R. de Boer BV
€ 53.298,80

10-03-2021
2

€ 91.446,80

10-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om
de faillissementen van de holding en haar dochtermaatschappijen te
consolideren. Dat heeft ertoe geleid dat de crediteurenlijsten zijn
samengevoegd.
De preferente vorderingen van de fiscus van de holding en haar
dochtermaatschappijen zijn in dit verslag samengevoegd op de lijst.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-12-2020
1

€ 37.736,92

10-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om
de faillissementen van de holding en haar dochtermaatschappijen te
consolideren. Dat heeft ertoe geleid dat de crediteurenlijsten zijn
samengevoegd.
Dit betreft de overgenomen loonbetalingsverplichtingen van het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

10-12-2020
1

€ 5.885,93

10-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om
de faillissementen van de holding en haar dochtermaatschappijen te
consolideren. Dat heeft ertoe geleid dat de crediteurenlijsten zijn
samengevoegd.
Dit betreft pensioenpremie en aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

10-12-2020
1

6

10-03-2021
2

119

10-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om
de faillissementen van de holding en haar dochtermaatschappijen te
consolideren. Dat heeft ertoe geleid dat de crediteurenlijsten zijn
samengevoegd. Dat verklaart de verhoging van het aantal concurrente
crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 139.145,43

10-12-2020
1

Toelichting
Hoodzakelijk intercompany en bestuurder
€ 387.557,41

10-03-2021
2

Toelichting
Betreft voornamelijk schulden van gelieerde vennootschappen w aarvoor deze
vennootschap zich hoofdelijk heeft verbonden.
€ 2.052.425,77

10-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om
de faillissementen van de holding en haar dochtermaatschappijen te
consolideren. Dat heeft ertoe geleid dat de crediteurenlijsten zijn
samengevoegd.
In dit bedrag zijn 84 vermoedelijke schuldeisers met een totale vordering van
556.040,25 begrepen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

10-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie en correspondentie

10-12-2020
1

Correspondentie indiening vordering crediteuren. Afhandeling
verzekeringskw estie crediteur met schadeclaim die onder w erking
verzekering valt.

10-06-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
geen

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek rechtmatigheid

10-12-2020
1

Onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en
verhaalsmogelijkheden.

10-03-2021
2

Vanw ege de verw evenheid met de faillissementen van de gelieerde
vennootschappen heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om de
faillissementen van R. de Boer Holding B.V., Bouw projecten R. De Boer B.V.,
Bouw materieel R. de Boer B.V. en Bouw management R. de Boer B.V.
geconsolideerd af te handelen.
Toekomstige ontw ikkelingen zullen voortaan in dit faillissement w orden
gerapporteerd.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

10-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-9-2021

10-06-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden hadden met name betrekking op verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

10-06-2021
3

