
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer:  10   Datum : 26 april 2016 
TEVENS EINDVERSLAG 
 
Gegevens onderneming : De Boer Transport B.V. 
Faillissementsnummer  : C/17/14/71 F  
Datum uitspraak  : 1 april 2014 
Curator    : mr. T.E.A. Detmar 
R-C    : mr. H. Kielman 
 
Activiteiten onderneming : transportbedrijf  
Omzetgegevens   : € 2.171.556,00 (2013) 
Personeel gemiddeld aantal : 13 inclusief DGA’s. 
 
Verslagperiode   : 1 april 2016 t/m 25 april 2015 
Bestede uren in  
verslagperiode    :  1 uur en 20 minuten 
Bestede uren Totaal  : 101 uren en 47 minuten 
 
1. Inventarisatie 
 
1.1. Directie en organisatie:  

Zie organogram (./.). 
1.2. Winst en verlies:  

Verlies € 264.301,00 (2013). 
1.3 Balanstotaal:  
 € 991.826,00. 
1.4 Lopende procedures: 
 N.v.t. 
1.5  Verzekeringen:  

Diverse bedrijfsverzekeringen. Deels opgezegd. Deels gecontinueerd door De Boer Vastgoed 
Tijnje B.V. 

1.6  Huur: 
 De van De Boer Vastgoed Tijnje B.V. gehuurde bedrijfsruimte is opgezegd.  
1.7  Oorzaken faillissement:  

Verlies in/omstreeks 2008 kon ondanks positieve bedrijfsresultaten van latere jaren niet 
adequaat worden ingelopen. Daar overheen negatieve bedrijfsresultaten in 2012 en 2013 
met name door faillissementen van debiteuren.  

 
2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill.:  
 13 inclusief DGA’s.  
2.2  Aantal in jaar voor faill. :  
 +/- 16. 
2.3 Datum ontslagaanzegging:  
 3 april 2014 
 Werkzaamheden:  
 Afgerond. 
 
 
 



 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 Beschrijving: 
 Eigendom De Boer Vastgoed Tijnje B.V.  
3.2 Verkoopopbrengst:  
 N.v.t. 
3.3  Hoogte hypotheek:  
 N.v.t.  
3.4 Boedelbijdrage:  
 N.v.t. 
 Werkzaamheden:  
 N..v.t.  
 
Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving:  

Werkplaats- en kantoorinventaris (gedeeltelijk met anderen), trekkers en opleggers 
(grotendeels huur of lease). 

3.6  Verkoopopbrengst:  
 Zie hierna onder 6. 
3.7  Boedelbijdrage : 
 N.v.t. 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus:  
 Kantoor- en werkplaatsinventaris.  
 Werkzaamheden:  
 Afgerond. 
 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving:  
 Lopende opdrachten van/voor De Boer Transport Tijnje B.V.  
 

NB: De Boer Transport Tijnje B.V. nam alle opdrachten aan en besteedde deze allemaal 
volledig uit aan De Boer Transport B.V.  

 
3.10 Verkoopopbrengst:  
 Zie hierna onder 6. 
3.11 Boedelbijdrage: 
 Idem.  
 Werkzaamheden:  
 Afgerond. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving:  
 N.v.t. 
3.13  Verkoopopbrengst:  
 N.v.t. 
 Werkzaamheden:  
 N.v.t. 
 
4. Debiteuren 
 
4.1  Omvang debiteuren:  
 € 39.049,93 + nog te factureren maart aan De Boer Transport Tijnje B.V.  
4.2 Opbrengst:  
 Zie hierna onder 6. 
4.3  Boedelbijdrage:  
 Idem.  
 Werkzaamheden:  

Afgerond. 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en) :  
 Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland € 429.773,00 
5.2 Leasecontracten:  
 Scania Finance (diversen), Daimler (diversen), Cosmo, Rinsma (diversen). 
5.3  Beschrijving zekerheden:  

Voor voormelde schuld aan de Rabobank zijn De Boer Transport B.V., De Boer Vastgoed 
Tijnje B.V. en De Boer Transport TIjnje B.V. elk hoofdelijk verbonden. Het bedrijfspand 
(eigendom van De Boer Vastgoed Tijnje B.V.) is voor deze schuld volledig verhypothecaird en 
daarnaast zijn alle activa van de drie vennootschappen verpand; debiteuren, onderhanden 
werk, lopende opdrachten, voorraden, transportmiddelen, inventarissen, alsmede alle 
eventuele onderlinge regresvorderingen.  

5.4 Separatistenpositie:  
 Rabobank.  
5.5  Boedelbijdragen:  
 N.v.t. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud :  
 Niet gebleken.  
5.7  Reclamerechten:  
 Niet gebleken.  
5.8 Retentierechten:  
 Niet gebleken.  
 Werkzaamheden:  

Afgerond. 



6. Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie/zekerheden :  

Feitelijk konden de lopende werkzaamheden niet terstond worden beëindigd. Er waren 
diverse combinaties onderweg, met name op Scandinavië-routes.  

6.2 Financiële verslaglegging:  
N.v.t.; voormelde situatie heeft slechts enige dagen geduurd.  

 Werkzaamheden:  
 N.v.t. 
 
Doorstart 
 
6.3 Beschrijving:  

Met ingang van de week volgend op faillissementsuitspraak zijn alle opdrachten (uitsluitend 
afkomstig van De Boer Tijnje B.V.) voortgezet en uitgevoerd door De Boer Vastgoed Tijnje 
B.V. en nadien door De Boer Transport Service B.V. Deze hebben ook alle personeelsleden 
onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst genomen. De NIWO vergunningen van de 
gefailleerde (met goedvinden NIWO) zijn daartoe nog even beschikbaar gebleven. De huur- 
en leasecontracten van de gefailleerde zijn voortgezet/overgenomen door voormelde 
vennootschappen. In deze contracten zat geen “overwaarde”.  
De “eigen” activa bleven, ongeacht welke van de verbonden B.V.’s,  vallen onder de 
pandrechten van de Rabobank.  
Uitsluitend de kantoor- en werkplaatsinventaris, voorzover eigendom van de gefailleerde, 
viel in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus in de boedel.  
Aandachtspunten waren de personeelskosten in de week van/na faillissementsuitspraak ten 
laste van het UWV (boedelvordering), enige boekingen/verrekeningen in rekening-courant, 
waardebepaling bodemzaken, en een theoretisch denkbaar surplus bij liquidatie van alle 
activa van alle drie verbonden B.V.’s daaronder ook inbegrepen het bedrijfspand, de 
Intercompany vordering op De Boer Transport Tijnje B.V. en op haar beurt haar vorderingen 
op opdrachtgevers (debiteuren) boven die voor onder 5.1 vermelde vorderingen van de 
Rabobank. Een dergelijke totale liquidatie impliceert uiteraard ook beëindiging van alle 
bedrijfsactiviteiten zonder enig behoud van arbeidsplaatsen. Eén en ander zou staan of 
vallen met met name de opbrengst van het bedrijfspand in de huidige moeilijke markt, 
zonder enige concrete aanwijzing van een daadwerkelijke meeropbrengst. Dit overigens ook 
nog afgezien van de (on)mogelijkheden van de curator van een individueel gefailleerde B.V. 
binnen een groep, welke zich als geheel elk hoofdelijk met zekerheidsverschaffing jegens de 
bank heeft verbonden. Er was geen reëel perspectief op overwaarde in zo een 
afbraakscenario, hoewel enig surplus ook niet uit te sluiten was.  

6.4 Verantwoording:  
6.5 Opbrengst:  

Omtrent al het vorenstaande, doorrekeningen en verrekeningen, etc., heeft overleg 
plaatsgevonden teneinde een doorstart, mede ter behoud van werkgelegenheid, te kunnen 
bewerkstelligen, leidend tot overeenstemming voor een totaalbedrag van € 45.000,00. 
 
Verwikkelingen verslag 4: Ter zake van de betalingen van voormeld bedrag is 
overeengekomen, dat een eerste betaling ineens zal plaatsvinden (deze betaling is 
ontvangen) en verder in maandelijkse deelbetalingen wordt voldaan. Deze afspraak wordt 
correct nagekomen.  
 
Verwikkelingen nadien: Idem. 



 
Verwikkelingen verslag 8:  Het overeengekomen bedrag is inmiddels volledig voldaan. 
 

6.6  Boedelbijdrage:  
 N.v.t. 
 Werkzaamheden vorig verslag:  
 Diversen m.b.t. verwerking en administratie maandelijkse betalingen. 
 Werkzaamheden verslag 7: 
 N.v.t. 
  
 Werkzaamheden: 
 Afgerond. 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht:  

De boekhouding was bijgewerkt tot faillissementsdatum behoudens de facturering aan De 
Boer Transport Tijnje B.V. 

7.2  Depot jaarrekeningen:  
 2012 is gedeponeerd.  
7.3  Goedk.verkl. accountant:  
 N.v.t. 
7.4 Stortingsverpl. aandelen:  
 Aan de stortingsverplichting is voldaan. 
7.5  Onbehoorlijk bestuur:  
 Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.  
7.6  Paulianeus handelen:  

Van paulianeus handelen is niet gebleken. Ten aanzien van theoretisch denkbare 
activatransacties met de gelieerde B.V.’s was dit in casu ook niet mogelijk vanwege het 
ontbreken van vrij actief i.v.m. hoofdelijke verbondenheid jegens en inpandgeving aan 
Rabobank inclusief Intercompany- en regresvorderingen.  

 Werkzaamheden vorig verslag: 
Diversen betalingsverloop, faillissementsadministratie, diversen SNS.  
Werkzaamheden verslag 7: 
Postverwerking, bijwerken deelbetalingen, diversen betalingsverloop, onderzoeksrapport 
belastingdienst, verwerken deelbetalingen. 
Werkzaamheden verslag 8: diversen BTW, faillissementsrekening, 
faillissementsadministratie.  
Werkzaamheden verslag 9: faillissementsadministratie, diversen boekhouding, contacten De 
Boer  
 
Werkzaamheden: 
Afgerond. 

 
8. Crediteuren 
 
8.1 t/m 8.6: 
 Zie aangehechte crediteurenlijst.  
  



 
8.7 Verwachte wijze afwik.:  

Opheffing wegens gebrek aan baten. Na aftrek van faillissementskosten zal nog een bedrag 
resteren, dat in mindering kan worden voldaan op de boedelschulden aan het UWV terzake 
van overgenomen loonverplichtingen.  

 Werkzaamheden vorig verslag:  
Diversen OZB en belastingdienst. 
 
Werkzaamheden verslag 7:  
Verwerken nader ingediende vorderingen, postverwerking crediteuren, diversen 
belastingdienst. 
 
Werkzaamheden verslag 8:  
Diversen nader ingediende/gewijzigde vorderingen, verwerken nadere indiening UWV, 
wijzigen diverse boedelvorderingen en preferente vorderingen, diversen m.b.t. eerder 
plaatsgevonden mailing crediteuren, incidentele info’s. 
 
Werkzaamheden verslag 9: 
Verwerken nadere indiening belastingdienst. 
 
Werkzaamheden 
Afgerond. 

 
9. Procedures 
 
9.1 t/m 9.3: 
 N.v.t.  
 
 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill.:  

De te verrichten werkzaamheden zijn afgerond. Het faillissement kan beëindigd worden.  
Dit verslag geldt als eindverslag 

10.2 Plan van aanpak:  
Zie 10.1. 

10.3  Indiening volgend verslag:  
 Dit verslag geldt als eindverslag. 
 
 
 Werkzaamheden vorig verslag: 

Diversen BTW, salaris voorschot, digitaal loket, verslaglegging en  financiële verslaglegging. 
Werkzaamheden verslag 7: 
Diversen voorbereiden eindafwikkeling, bijwerken crediteurenlijsten, diversen m.b.t. boedel- 
en preferente schulden, diverse afrondingswerkzaamheden, verslaglegging en financiële 
verslaglegging. 
Werkzaamheden verslag 8:  
Diverse concepten eindafwikkeling, diversen nader berekenen en uitzoeken, verwerken en 
uitzoeken BTW, uitzoeken diversen ten behoeve van belastingdienst, diversen m.b.t. 
betalingsverloop, verslaglegging en financiële verslaglegging. 

  



 
 Werkzaamheden verslag 9:  
 Eindcontroles, eindafrondingen, controle na afronding financieel verloop.  
 
 Werkzaamheden 
 Afgerond. 
 
 
Drachten, 26 april 2016 
 
 
 
T.E.A. Detmar 
Curator  
 
 
Dit verslag is met de vereiste zorgvuldigheid opgesteld op grond van de thans bij de curator bekende 
en gebleken feiten en omstandigheden, mede gebaseerd op informatie van de directie. Aan dit 
verslag kunnen derhalve geen rechten, absolute waarheden en gevolgtrekkingen worden ontleend.  


