
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   
 
Nummer : 3 
Datum   : 8 januari 2016 
 

 
Gegevens onderneming : Integrated Business Support BV 
Faillissementsnummer  : C/17/15/96 F  
Datum uitspraak  : 26 mei 2015 
Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 
R-C    : mr. H.J. Idzenga 
 
Activiteiten onderneming : financiële holding, projectontwikkeling en organisatie- en  

  adviesactiviteiten en verhuur.   
Omzetgegevens   : in onderzoek  
Personeel gemiddeld aantal : geen 
Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 
 
Verslagperiode   : 18 september 2015 tot 9 januari 2016 
Bestede uren in  
verslagperiode    : 20 uur en 12 minuten 
Bestede uren Totaal  : 53 uur en 33 minuten 
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1 Directie en organisatie  : Pieter Gjaltema Beheer BV 
1.2 Winst en verlies  : In onderzoek 
1.3 Balanstotaal   : In onderzoek 
1.4 Lopende procedures  : In onderzoek 
1.5  Verzekeringen   : In onderzoek 
1.6  Huur    : In onderzoek 
1.7  Oorzaak faillissement   : In onderzoek 
 

Verslag 2 De oorzaak van het faillissement is in onderzoek. Voorshands lijkt aannemelijk dat het 
faillissement een gevolg is van een hoge financieringslast en onvoldoende inkomsten.   

 
Verslag 3 Het faillissement is een gevolg van een hoge financieringslast en onvoldoende 

huurinkomsten.   
 
Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:00 
 
2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : n.v.t. 
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : - 
2.3 Datum ontslagaanzegging : - 
 
Uren werkzaamheden personeel : 0:06 
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3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 Beschrijving    :  

Zorgboerderij, gelegen aan de Oude Rijksweg 10 te Vries. 
 
3.2 Verkoopopbrengst  :  

Voor rekening van de hypotheekverstrekker zal op korte termijn een hertaxatie plaatsvinden. 
De resultaten van deze taxatie zullen in het eerstkomende verslag worden gemeld.  
 

Verslag 2 De hertaxatie heeft plaatsgevonden. De bank heeft onder meer een makelaar opdracht 
gegeven tot bemiddeling bij verkoop.   

 
Verslag 3 Er is een bieding gedaan op de panden in Vries, Nijbeets en Kortehemmen. De bieding is door 

de Rabobank niet geaccepteerd. Met de bank wordt overleg gevoerd over de verkoop van de 
panden. Een in zorgobjecten gespecialiseerde makelaar is door de bank belast met de 
verkoop van de panden.  

 
3.3  Hoogte hypotheek  :  
 Er is een hypothecaire inschrijving groot € 1.400.000,00. 
3.4 Boedelbijdrage   :  
 Nog niet bepaald. 

 
Verslag 2  De boedelbijdrage zal in overleg met de hypotheekhouder worden vastgesteld.  
 

Bedrijfsmiddelen 
 
3.6 Beschrijving   : n.v.t. 
3.7  Verkoopopbrengst  : - 
3.8  Boedelbijdrage   : - 
3.9 bodemvoorrecht fiscus  : - 
 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.11 Beschrijving   : n.v.t. 
3.12 Verkoopopbrengst  : - 
3.13 Boedelbijdrage   :- 
 
Andere Activa 
 
3.15 Beschrijving   :  

Door de vennootschap wordt woonruimte verhuurd aan een tiental bewoners. De 
maandelijkse kale huuropbrengst bedraagt € 4.200,00.  
 

Verslag 2 De curator heeft geconstateerd dat niet alle huurpenningen volledig worden betaald. Een 
aantal huurders schort de betaling van de huurpenning op in verband met vermeende 
gebreken aan het gehuurde. Met toestemming van de rechter-commissaris is een 
huurovereenkomst, die voor datum faillissement tot stand is gekomen, geformaliseerd.  
 

Verslag 3 De boedel incasseert de huren.  
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3.16  Verkoopopbrengst  : - 
 
Uren werkzaamheden activa  : 10:02 
 
4. Debiteuren 
 
4.1  Omvang debiteuren  :  

Het pand te Vries wordt verhuurd aan een tiental bewoners. Volgens opgave van de directie 
van de failliete vennootschap is van huurachterstanden geen sprake. Wel wordt door 
sommige bewoners een deel van de huurpenningen ingehouden op grond van derving 
huurgenot omdat de verbouw van het bedrijfspand te Vries nog niet volledig is voltooid. De 
omvang daarvan moet door de curator nog in kaart worden gebracht. 

 
Verslag 2 Op dit moment betaalt één huurder niet de volledige huurpenningen. Deze huurder zal door 

de curator worden aangeschreven. Een andere huurder die eveneens de betaling van de 
huurpenningen heeft opgeschort, heeft inmiddels de volledige huursom betaald.  

 
Verslag 3 De boedel ontvangt maandelijks huurpenningen. Een aantal huurders schort de 

huurpenningen op in verband met de (achterstallige) onderhoudstoestand van het pand. De 
boedel beraadt zich over het nemen van juridische maatregelen.   
 

4.2 Opbrengst   : In onderzoek. 
4.3  Boedelbijdrage   : Moet nog worden vastgesteld. 
 

Verslag 3 Geen boedelbijdragen voor het incasseren van de huurpenningen, omdat die volledig in de 
boedel vloeien.  

 
Uren werkzaamheden debiteuren : 0:48 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en)   :  

Door de Rabobanken Heerenveen en Sneek zijn respectievelijk vorderingen groot 
€ 1.352.079,83 en € 2.254.337,74 ter verificatie ingediend. Integrated Business Support BV, 
Pieter Gjaltema Beheer BV, Businesspoint Gorredijk BV en Weser Immo BV hebben zich 
hoofdelijk voor deze vordering verbonden.  

Verslag 3 Het Restauratiefonds heeft een recht van eerste hypotheek op het pand in Vries. Zij heeft een 
vordering ter verificatie aangemeld voor een bedrag van € 173.640,90 + PM.  

 
5.2 Leasecontracten  : - 

Verslag 2  Geen. 
5.3  Beschrijving zekerheden :  

 Een tweede hypothecaire inschrijving tot een bedrag van 1.4 miljoen op het pand 
gelegen aan de Oude Rijksweg 10 te Vries; 

 Verpanding van de huurpenningen; 

 Verpanding voor rechten/vorderingen op derden; 

 Een borgtocht ten bedrage van € 150.000,00; 
Verslag 3 Een recht van eerste hypotheek van het Restauratiefonds op het pand in Vries.  

5.4 Separatistenpositie  :  
Ja, met betrekking tot het bedrijfspand. 
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5.5  Boedelbijdragen  :  
De omvang van de boedelbijdrage moet nog worden vastgesteld. 
 

Verslag 2 De boedelbijdrage zal in overleg met de Rabobank worden bepaald.   
 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  : n.v.t 
Verslag 2 Ja. Een installateur die werkzaamheden met bijlevering van materialen heeft verricht, heeft 

zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen. De boedel heeft onderzoek gedaan en 
geconstateerd dat het eigendomsvoorbehoud is vervallen. Aan de installateur is het 
standpunt van de boedel medegedeeld.  

Verslag 3 idem, geen verdere eigendomsvoorbehouden ingeroepen.  
 

5.7  Reclamerechten  : n.v.t. 
5.8 Retentierechten  : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 4:22 
 
6. Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie/zekerheden  : n.v.t. 

Verslag 2 De bestaande huurovereenkomsten worden (vooralsnog) door de boedel gerespecteerd. De 
boedel heeft zich daarom bereid verklaard de energieovereenkomsten na te komen, zulks 
met toestemming van de rechter-commissaris.   

 
6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

Verslag 2  Zie financieel overzicht. 
 
Doorstart 
 
6.4 Beschrijving   : - 

Verslag 2  Een doorstart door de bestuurder behoort op dit moment niet tot de mogelijkheden. 
6.5 Verantwoording  : - 
6.6 Opbrengst   : - 
6.7  Boedelbijdrage   : - 
 
Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 2:06 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : In onderzoek 
7.2  Depot Jaarrekeningen  : In onderzoek 
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek 
7.4 Stortingsverpl. Aandelen : In onderzoek 
7.5  Onbehoorlijk bestuur  : In onderzoek 
7.6  Paulianeus handelen  : In onderzoek 
 
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:00 
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8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen  : PM 
8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 
8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 
8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.7 Verwachte wijze afwik.  : - 
 
Uren werkzaamheden crediteuren : 2:00 
 
9. Procedures 
Geen, voor zover bekend. 
 
Uren werkzaamheden procedures : 0:00 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. :  

Het faillissement verkeert nog in de inventariserende fase. Met betrekking tot de te 
verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen uitsluitsel worden gegeven. 

 
10.2 Plan van aanpak  : - 

Verslag 2 In overleg met de bank zal getracht worden om de onroerende zaak te verkopen. De bank 
heeft een makelaar ingeschakeld.  

 
Verslag 3 In de komende periode zal het overleg met de Rabobank wat betreft het liquideren van de 

panden  worden voortgezet.  
 
10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 8 april 2016  
 
Uren werkzaamheden overig  : 2:54 
 
Drachten, 8 januari 2016 
 
 
 
P.S. van Zandbergen 
curator 


