
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

R & J Zakelijke Dienstverlening B.V. 10-07-2018 
 3

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R & J Zakelijke 
Dienstverlening
B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer
62439200, gevestigd en kantoorhoudende te (7711 LW) Nieuwleusen aan de 
Magnolialaan 22
a, tevens handelend onder de namen Hottubs-EU, Hottub-EU, R & J 
Dienstverlening en R & J
Zakelijke Dienstverlening.

10-07-2018 
 3

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Goederenvervoer 
over de weg
(geen verhuizingen)/ Detailhandel via internet in overige non-food/ 
Transportbedrijf/ Verkoop
en inkoop van hottubs en pelletkachels via internet.
Curator heeft op basis van de beschikbare informatie vastgesteld dat de 
vennootschap zich
richtte op transport en payrolling.

10-07-2018 
 3

Verslagnummer 5
Datum verslag 15-01-2019
Insolventienummer F.08/17/308
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015591:F001
Datum uitspraak 26-09-2017

R-C mr. M Koopmans
Curator mr W.M. Limberger



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Recente cijfers onbekend. 10-07-2018 
 3

0

Geen

10-07-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 1.003,41

10-07-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 1.021,94

11-10-2018 
 4

van
6-3-2018

t/m
10-7-2018

10-07-2018 
 3

van
11-7-2018

t/m
10-10-2018

11-10-2018 
 4

van
11-10-2018

t/m
15-1-2019

15-01-2019
 5

Verslagperiode Bestede uren

3 5,10 uur

5 3,67 uur

totaal 8,77 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Het hierboven vermelde totaal aantal bestede uren betreft slechts de uren 
besteed in de afgelopen verslagperiode. Hieronder staan de juiste (totaal) 
aantal bestede uren vermeld.

Bestede uren in verslagperiode
Verslag 2 d.d. 5 maart 2018: 1:00 uur
Verslag 3 d.d. 10 juli 2018: 5:10 uur

Bestede uren totaal
Verslag 2 d.d. 5 maart 2018: 27:00 uur
Verslag 3 d.d. 10 juli 2018: 32:10

10-07-2018 
 3

Abusievelijk zijn de uren van de curator in de periode 17 oktober tot en met 17 
december 2017 niet meegenomen in de aantallen hierboven. Deze zijn nu 
alsnog meegerekend.

Hieronder staan de juiste aantallen vermeld.

Verslag 1 - 3:
Totaal aantal bestede uren tot en met verslagperiode 3: 55:46 uur.

Verslag 4 - 10 oktober 2018: 
Bestede uren verslagperiode 4: 5:25 uur
Totaal aantal bestede uren tot en met verslagperiode 4: 61:11 uur

11-10-2018 
 4

Totaal aantal bestede uren tot en met verslagperiode 5: 64:51 uur 15-01-2019
 5

1. Inventarisatie

De vennootschap is op 19 januari 2015 opgericht. De eerste inschrijving in het 
handelsregister heeft op 20 januari 2015 plaatsgevonden onder nummer 
62439200.

Sinds 2 juni 2017 is enig aandeelhouder en statutair bestuurder de besloten 
vennootschap
Provide Holding B.V., gevestigd te (7711 LW) Nieuwleusen aan de 
Magnolialaan 22 a, van
welke vennootschap mevrouw Jolanda Hilligje Helena Nijboer - Salomons enig 
aandeelhouder en statutair bestuurder is.

Curator heeft op de dag van zijn aanstelling contact gehad met de heer R. 
Nijboer, de
echtgenoot van de indirect bestuurder. De heer Nijboer blijkt de feitelijk 
bestuurder te zijn van de vennootschap. Met hem is nadien op kantoor van 
curator gesproken over de oorzaken en achtergronden van het faillissement en 
zijn werkafspraken gemaakt.

De vennootschap is bij verstek failliet verklaard. De heer Nijboer gaf te kennen 

10-07-2018 
 3



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

het niet eens te zijn met de uitspraak van het faillissement, waarop curator de 
heer Nijboer heeft gewezen op het recht van verzet. De heer Nijboer heeft 
hiervoor een advocaat geraadpleegd, maar tot het instellen van verzet is het 
niet gekomen. 

De heer Nijboer gaf aan dat de transportactiviteiten van de vennootschap 
omstreeks mei 2017 zijn overgedragen aan Provide Transport B.V., een 100% 
dochter van Provide Holding B.V..
De vennootschap zou zich verder geheel gaan richten op payrolling voor 
chauffeurs ten behoeve van Provide Transport B.V. en voor derden.

Tot op heden onbekend. 10-07-2018 
 3

Curator dient nog een overzicht van verzekeringen te ontvangen.

Verslag 3 d.d. 10 juli 2018: een Reaal Verzekeringspakket is beëindigd.

10-07-2018 
 3

Het vestigingsadres betreft de privéwoning van mevrouw Nijboer. Niet duidelijk 
is of daarvoor huur in rekening werd gebracht.

De heer en mevrouw Nijboer wonen thans in Uelsen, Duitsland

10-07-2018 
 3

De heer Nijboer heeft aangegeven dat de vennootschap schulden heeft, maar 
dat deze
konden worden betaald, dan wel dat er regelingen liepen. Een enkele factuur 
werd door
Nijboer betw ist. De vennootschap heeft echter geen gebruik gemaakt van het 
recht van verzet.

Curator heeft onderhand moeten vaststellen dat de schuldenlast omvangrijker 
is dan door
Nijboer voorgehouden.

10-07-2018 
 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

Geen

10-07-2018 
 3

Personeelsleden
0

Geen

10-07-2018 
 3

Onduidelijk was of de vennootschap een payrollwerknemer in dienst had. 
Curator heeft na
verkregen informatie de bevestiging ontvangen dat de betreffende 
medewerker in dienst is van
een derde payroll organisatie, die voor de vennootschap de backoffice deed. 
De vennootschap
zelf zou de zogenaamde frontoffice doen voor haar zustervennootschap 
Provide Transport
B.V. en voor derden.

10-07-2018 
 3

3. Activa

Een eerste onderzoek in het kadaster heeft uitgewezen dat de vennootschap 
geen onroerende
zaken op naam heeft.

10-07-2018 
 3

Raadplegen registers. 10-07-2018 
 3



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

Volgens verklaring van de heer Nijboer beschikt de vennootschap niet over 
bedrijfsmiddelen.
Het wagenpark (lease) is of teruggegaan naar de leasemaatschappij of 
overgenomen door
zustervennootschap Provide Transport B.V.. Curator zal e.e.a. nader bezien.

10-07-2018 
 3

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 3

Bestudering administratie, raadplegen fiscus en RDW. 10-07-2018 
 3

Voorraden: niet van toepassing
Onderhanden werk: dient nader te worden bezien.

10-07-2018 
 3

Onderzoek administratie. 10-07-2018 
 3

Handelsnamen/ domeinnamen. 10-07-2018 
 3

Verslag 4 d.d. 10 oktober 2018: Uit de administratie blijken twee vorderingen 
uit hoofde van een rekening-courant ten bedrage van € 1.025,49 en € 
40.641,19, op respectievelijk de bestuurder privé en haar echtgenoot. Curator 
heeft om betaling van in totaal € 41.666,68 verzocht.

11-10-2018 
 4

Curator heeft genoemde bedragen niet ontvangen. Ik verw ijs naar rubriek 
7.8.

15-01-2019
 5

Inventarisatie. 10-07-2018 
 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 8.383,09 € 0,00 € 0,00

totaal € 8.383,09 € 0,00 € 0,00

De omvang van de debiteuren is volgens de administratie € 8.383,09. 10-07-2018 
 3

Curator zal de debiteuren aanschrijven met het verzoek om tot betaling over 
te gaan.

Verslag 2 d.d. 5 maart 2018: De debiteuren zijn door curator aangeschreven 
en
gemaand om tot betaling over te gaan. Betaling is tot op heden uitgebleven.

Verslag 3 d.d. 10 juli 2018: Ter zake de grootste debiteur ad. € 5.355,06 
ontving curator een schrijven van een financiële hulpverlener. Deze debiteur 
had blijkens die brief al diverse betalingsregelingen lopen met schuldeisers 
maar kan deze niet meer nakomen. Thans wordt de schuldenpositie inzichtelijk 
gemaakt en worden de schuldeisers na 15 juli a.s. geïnformeerd over de 
aflosmogelijkheden en worden er nieuwe betalingsregelingen voorgesteld, 
indien mogelijk. Curator wacht deze informatie af.

10-07-2018 
 3

Verslag 4 d.d. 10 oktober 2018: Uit mededeling van de financiële hulpverlener 
blijkt dat het dossier van de grootste debiteur wordt voorbereid voor 
schuldsanering. Ter zake hiervan volgt nog een nader bericht aan curator. 
Curator acht de incasso van de overige posten niet meer opportuun.

11-10-2018 
 4

Ter zake de grootste debiteur ontving curator het bericht dat het dossier 
voorlopig nog niet klaar is voor schuldsanering. Uit verdere informatie maakt 
curator op dat een (substantiële) uitkering op (korte) termijn niet te 
verwachten valt. Reden voor curator om dit dossier te sluiten. 

15-01-2019
 5

5. Bank/Zekerheden

De vennootschap hield een betaalrekening aan bij de KNAB Bank. Curator is 
nog in
afwachting van het laatste bankafschrift van de bank.

10-07-2018 
 3



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Verder had de vennootschap nog een bankrekening bij ABN AMRO Bank. De 
bank heeft een
vordering op de vennootschap ad. € 157,45, maar dient deze vordering niet ter 
verificatie in.

Verslag 2 d.d. 5 maart 2018: Het saldo op de bankrekening bij de KNAB Bank 
bedroeg €
1.003,41. Voornoemd bedrag is door de bank bijgeschreven op de 
boedelrekening.

De vennootschap heeft contracten lopen voor bestelbussen bij Opel Leasing 
en De Lage
landen. Een aantal bestelbussen zijn al eerder ingeleverd bij de 
leasemaatschappij. Op dit
moment lopen twee bestelbussen in de lease. Curator heeft op dit moment 
niet de beschikking
over de beide bussen. De contracten worden nader bezien.

Verslag 2 d.d. 5 maart 2018: Bij Opel Leasing is een bestelbus (operational 
lease)
ingeleverd. Een andere bestelbus was voorafgaand aan het faillissement 
middels
contractovername op een andere vennootschap overgegaan.

10-07-2018 
 3

Curator zijn geen zekerheden bekend. 10-07-2018 
 3

Thans onbekend. 10-07-2018 
 3

Thans geen beroep op gedaan. 10-07-2018 
 3

Thans geen beroep op gedaan. 10-07-2018 
 3

Thans geen beroep op gedaan. 10-07-2018 
 3



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Thans niet van toepassing.
10-07-2018 

 3

Diverse telefonische en schriftelijke contacten met bank en leasemaatschappij, 
daaronder
begrepen de bestudering van onderliggende stukken en administratie.

10-07-2018 
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Curator heeft zich aanvankelijk terughoudend opgesteld in verband met het 
voorgenomen
verzet. De activiteiten van de vennootschap voor wat betreft de payrolling 
waren al gering. De
transportactiviteiten in Provide Transport B.V. liepen evenwel door.

10-07-2018 
 3

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 3

Telefonische en schriftelijke contacten raadsman vennootschap ter zake 
voorgenomen verzet
faillietverklaring.

10-07-2018 
 3

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 3

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 3



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.
10-07-2018 

 3

Niet van toepassing.
10-07-2018 

 3

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 3

7. Rechtmatigheid

De administratie werd door de vennootschap in het boekhoudprogramma 
Imuisonline.nl
bijgehouden. Curator heeft van dat programma de inloggegevens ontvangen. 
Daarnaast
ontving curator over 2016 en 2017 een uitdraai van de kolommenbalans en 
verlies & w inst.
Aan fysieke administratie ontving curator een doos met een aantal ordners, 
waaronder in- en
verkoopfacturen.

Curator doet nader onderzoek naar de boekhouding.

10-07-2018 
 3

Verslag 4 d.d. 10 oktober 2018: Zie punt 7.5. 11-10-2018 
 4

De jaarstukken werden opgemaakt door de Zwolse Adviesgroep Accountants &
Belastingadviseurs. Curator ontving de conceptjaarcijfers over 2015. Nadien is 
er geen
jaarrekening meer opgemaakt.

10-07-2018 
 3

Verslag 4 d.d. 10 oktober 2018: Zie punt 7.5. 11-10-2018 
 4

Samenstel. 10-07-2018 
 3



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Curator dient de oprichtingsakte e.d. nog van de vennootschap te ontvangen. 10-07-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Thans in onderzoek.

10-07-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 4 d.d. 10 oktober 2018: Curator heeft na onderzoek het bestuur op 
grond van artikel 2:248 lid 2 BW aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijke 
taakvervulling voor het bedrag van de schulden van de gefailleerde 
vennootschap, voor zover die niet door vereffening van de overige baten 
kunnen worden voldaan. Daartoe is onder meer aangevoerd dat de 
administratie niet voldoet aan artikel 2:10 BW en dat de jaarrekening 2015 
niet tijdig is vastgesteld en gedeponeerd overeenkomstig artikel 2:394 BW. 
Het bestuur betw ist de aansprakelijkstelling.

11-10-2018 
 4

7.6 Paulianeus handelen

Thans in onderzoek.

10-07-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 4 d.d. 10 oktober 2018: De vennootschap heeft medio mei 2017 de 
transportactiviteiten overgedaan op Provide Transport B.V., een andere 
dochteronderneming van de moeder van de vennootschap.  Curator heeft zich 
op het standpunt gesteld dat hiervoor geen koopprijs is betaald aan de 
vennootschap. Tevens heeft curator zich op het standpunt gesteld dat de 
vennootschap facturen heeft ontvangen voor diensten en leveringen die 
Provide Transport B.V. ten goede zijn gekomen en niet door de vennootschap 
aan Provide Transport B.V. zijn doorbelast. Uit hoofde hiervan stelt curator een 
vordering te hebben op Provide Transport B.V. ad. € 3.679,11. Provide 
Transport B.V. betw ist dit.

11-10-2018 
 4



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Bestudering administratie en onderzoek bovengenoemde punten.

Verslag 2 d.d. 5 maart 2018: Op 14 november 2017 heeft er op verzoek van 
curator een
verhoor plaatsgevonden van de heer en mevrouw Nijboer door de rechter-
commissaris,
om de curator van inlichtingen te voorzien.

Curator heeft bovengenoemde punten nog in onderzoek.

10-07-2018 
 3

De heer en mevrouw Nijboer blijven de door curator gestelde rekening-
courantvorderingen (zie onderdeel 3.8) en de vorderingen uit hoofde van 
onbehoorlijk bestuur (zie onderdeel 7.5) en paulianeus handelen (zie 
onderdeel 7.6) betw isten en hebben daarbij aangeven ook niet te kunnen 
betalen en dat zij verder geen enkel verhaal bieden. Curator ziet alles 
afwegende af van verder vervolg.     

15-01-2019
 5

8. Crediteuren

Verslag 3 d.d. 10 juli 2018: (Nog) niet van toepassing.
10-07-2018 

 3

€ 42.462,00

Verslag 3 d.d. 10 juli 2018: Tot en met de derde verslagperiode zijn door de 
fiscus
preferente vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting en 
motorrijtuigenbelasting
ter hoogte van in totaal € 42.462,-.

10-07-2018 
 3

€ 48.405,00

In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus nog een vordering ter zake 
BPM ingediend. 
Haar totale vordering is verhoogd met een bedrag ad € 5.943,-.

15-01-2019
 5

Verslag 3 d.d. 10 juli 2018: (Nog) niet van toepassing.
10-07-2018 

 3



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

€ 1.057,98

Kosten aanvraag faillissement.

10-07-2018 
 3

17 10-07-2018 
 3

18 11-10-2018 
 4

19

In de afgelopen verslagperiode heeft zich nog een crediteur gemeld met een 
vordering ad € 1.566,48

15-01-2019
 5

€ 61.109,97 10-07-2018 
 3

€ 61.986,54 11-10-2018 
 4

€ 63.553,02

zie onderdeel 8.5

15-01-2019
 5

Thans onbekend.

Verslag 2 d.d. 5 maart 2018: Nog niet bekend.

Verslag 3 d.d. 10 juli 2018: Thans nog onbekend.

10-07-2018 
 3

Inmiddels is duidelijk dat het niet mogelijk is meer baten te realiseren. 
De curator zal het faillissement voorleggen aan de rechtbank ter opheffing 
wegens gebrek aan baten. 

15-01-2019
 5

Bespreking bestuurder, raadplegen administratie, aanschrijven bekende 
crediteuren, en
schriftelijke en telefonische contacten crediteuren.

10-07-2018 
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 3

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 3

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 3

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 3



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

Naast de gebruikelijke werkzaamheden, zal curator zich de komende 
verslagperiode gaan
richten op:
- verdere inventarisatie boedel;
- afw ikkeling leaseovereenkomsten;
- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoeken.

Verslag 2 d.d. 5 maart 2018: curator zal zich in de komende verslagperiode 
nog richten
op de debiteuren en de rechtmatigheidsonderzoeken.

Verslag 3 d.d. 10 juli 2018: Idem

10-07-2018 
 3

Verslag 4 d.d. 10 oktober 2018: De afw ikkeling van de 
aansprakelijkheidstelling van de bestuurder heeft de komende verslagperiode 
de aandacht van curator. Alsook de betaling van de vorderingen genoemd in 
3.8 en 7.6, welke bedragen tot mindering strekken op het tekort in het 
faillissement.

11-10-2018 
 4

Gelet op de toestand van de boedel zal curator het faillissement laten 
voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Aan de schuldeisers zal 
derhalve geen uitkering plaatsvinden. 

15-01-2019
 5

Thans onbekend.

Verslag 2 d.d. 5 maart 2018: Nog onbekend.

10-07-2018 
 3

Onderhavig faillissement zal in de komende maanden afgewikkeld worden. 15-01-2019
 5

Opstellen faillissementsverslag. 10-07-2018 
 3

Er zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag.

15-01-2019
 5



Bijlagen

Bijlagen
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