
 FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Nummer:    7  –  tevens tekstueel eindverslag 

Datum:                            26 juli 2016    

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden.  
De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming R.C.B.–Helma Machines B.V., statutair gevestigd te Belfeld. 

RCB Service B.V., statutair gevestigd te Belfeld. 

Lucht, Milieu & Techniek B.V., statutair gevestigd te 

Tegelen.     

  

Faillissementsnummer Respectievelijk C/04/13/244 F, C/04/13/243 F en 

C/04/13/245 F  

Datum uitspraak 25 juli 2013.  

  

Curator mr. C.W.M. Slegers 

Rechter-commissaris mr. M.J.A.G. van Baal   

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister:  

 

R.C.B.-Helma Machines B.V.: De exploitatie van een 

metaalbewerkingsbedrijf waaronder begrepen de reparatie 

van machines. 

  

RCB Service B.V.: Reparatie en onderhoud van overige 

machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen.  

 

Lucht, Milieu & Techniek B.V.: Vervaarding van  

gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking.   

 

Omzetgegevens R.C.B.–Helma Machines B.V.  

2011: € 1.672.054,- 

2012: € 1.640.793,- 

2013: € 677.324,- (interne cijfers per datum faillissement)  

  

RCB Service B.V. 

2011: € 1.282.934,- 

2012: € 1.321.410,- 

2013: € 622.486,- (interne cijfers per datum faillissement) 

 

Lucht, Milieu & Techniek B.V.  

2011: € 635.855,- 

2012: € 544.187,- 

2013: € 233.669,- (interne cijfers per datum faillissement) 

 

Personeel gemiddeld 

aantal 

R.C.B.-Helma Machines B.V. : 13 

RCB Service B.V. : 19 

Lucht, Milieu & Techniek B.V. : 7 

Boedelrekening R.C.B.-Helma Machines B.V. : 45.03.09.339 

RCB Service B.V. : 45.03.02.288 

Lucht, Milieu & Techniek B.V. : 45.03.15.622  
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Gerealiseerd actief R.C.B.-Helma Machines B.V. : € 222.484,51 

RCB Service B.V. : € 6.913,47 

Lucht, Milieu & Techniek B.V. : € 46.997,61 

Actief per verslagdatum R.C.B.-Helma Machines B.V. : € 113.491,48 

RCB Service B.V. : € 3.120,66 

Lucht, Milieu & Techniek B.V. : € 23.830,13  

Verslagperiode 1 maart 2016 t/m 12 juli 2016  

Bestede uren in 

verslagperiode 

R.C.B.-Helma Machines B.V. :  18 uur en 5 minuten  

RCB Service B.V. : 6 uur en 55 minuten 

Lucht, Milieu & Techniek B.V. : 8 uur en 30 minuten 

Bestede uren Totaal R.C.B.-Helma Machines B.V. : 391 uur en 30 minuten 

RCB Service B.V. : 33 uur en 0 minuten  

Lucht, Milieu & Techniek B.V. : 81 uur en 10 minuten 

 

De wijzigingen in de afgelopen verslagperiode worden hierna 
vetgedrukt weergegeven.  
 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en 

organisatie 

R.C.B.-Helma Machines B.V.  

Enig bestuurder/aandeelhouder van R.C.B.-Helma Machines 

B.V. is RCB Beheer B.V. RCB Beheer B.V. wordt bestuurd 

door de beide alleen en zelfstandig bevoegd bestuurders 

Wim B.V. en Erick B.V.  

 

RCB Service B.V. 

Enig bestuurder/aandeelhouder van RCB Service B.V. is 

Wim B.V.  

 

Lucht, Milieu en Techniek B.V.   

Enig bestuurder/aandeelhouder van Lucht, Milieu & 

Techniek B.V. is Wim B.V.  

 

De vennootschappen traden als één bedrijf naar buiten 

onder de naam RCB-LMT Machines, zijnde de handelsnaam 

van R.C.B.–Helma Machines B.V. Laatgenoemde beheerde 

de klanten en opdrachten; de twee overige ondernemingen 

fungeerde (met name) als interne toeleverancier van 

mensen en diensten.      

1.3  Balanstotaal R.C.B.–Helma Machines B.V.  

2011: € 1.687.697,- 

2012: € 1.936.257,- 

2013: € 2.199.650,- (interne cijfers per datum 

faillissement) 

 

RCB Service B.V. 

2011: € 394.861,- 

2012: € 354.596,-  

2013: € 440.682,- (interne cijfers per datum faillissement) 

 

Lucht, Milieu & Techniek B.V.  

2011: € 256.702,- 

2012: € 312.256,- 
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2013: € 611.961,- (interne cijfers per datum faillissement) 

1.4 Lopende procedures Per datum faillissement was er een procedure aanhangig in 

welke een leverancier van een lasermeter nakoming 

vorderde van een resterend deel van de koopsom. Deze 

betaling werd door gefailleerde opgeschort vanwege non-

conformiteit van de geleverde lasermeter. Vanwege het 

faillissement is de procedure ex artikel 29 Fw geschorst in 

afwachting van een mogelijke verificatie. Inzake dezelfde 

procedure heeft gefailleerde tevens een reconventionele 

vordering tot ontbinding ingesteld; deze procedure is niet 

voortgezet door de boedel / curator. 

 

Verslag 2: 

De procedure is voor wat betreft de vordering in conventie 

inmiddels geschorst en verwezen naar de parkeerrol van 2 

april 2014. Ter zake de vordering in reconventie is de 

wederpartij ontslag van instantie verleend.           

1.5  Verzekeringen De gebruikelijke bedrijfsmatige verzekeringen.   

 

Verslag 2: 

Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd.   

1.6 Huur R.C.B.-Helma Machines B.V. en RCB Service B.V. 

exploiteerde haar ondernemingen vanuit een bedrijfslocatie 

te Belfeld. Deze bedrijfslocatie werd gehuurd. De huur is 

per datum doorstart beëindigd en voortgezet door de 

doorstartpartij.   

 

Lucht, Milieu & Techniek B.V. exploiteerde haar 

onderneming vanuit een bedrijfslocatie te Tegelen. De 

huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd.    

 

Verslag 2: 

De huurovereenkomst ter zake de bedrijfslocatie van Lucht, 

Milieu & techniek B.V. is inmiddels beëindigd.     

1.7  Oorzaak 

faillissement 

Volgens de (middellijk) bestuurder de heer W. van Heugten 

zijn de faillissementen te wijten aan de navolgende 

omstandigheden: 

 

De onderneming R.C.B.-Helma Machines B.V. was reeds 

een bestaand bedrijf en is in 2008 overgenomen door de 

heer Van Heugten en zijn zakenpartner de heer Jacobs. De 

koopsom voor deze overname is achteraf gebleken – mede 

in het licht van de daarna ontstane mondiale financiële 

crisis – te hoog geweest. 

 

Over de periode 2008 t/m 2012 is de onderneming 

uitgegroeid tot een full service Machinefabriek, mede 

vanwege de in 2011 opgerichte servicetak welke is 

ondergebracht in RCB Service B.V. (in deze onderneming is 

zakenpartner Jacobs niet betrokken) 

  

In 2012 is (zonder zakenpartner Jacobs) de onderneming 

Lucht, Milieu en Techniek overgenomen. De overname van 
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deze onderneming heeft over 2012 in zowel operationele 

zin als in financiële zin een forse impact gehad op de gehele 

organisatie en derhalve ook op de gelieerde 

ondernemingen. 

 

Voornoemde in samenhang met een kostbare juridische 

procedure tegen een voormalig medewerker en het 

mislukken van een aantal (substantiële) projecten in 2011 

en 2012 heeft ertoe geleid dat de ondernemingen in 

financieel zwaar weer zijn geraakt.  

 

Daar een additionele financiering aanvang 2013 de 

financiële positie niet ten goede kon keren en een 

onoplosbaar liquiditeitsprobleem bestond is besloten het 

faillissement van de vennootschappen aan te vragen.        

 Werkzaamheden Inventarisatie van de rechten en plichten van alle betrokken 

vennootschappen; bespreking met de bestuurder; quick-

scan van de kerncijfers; correspondentie en telefonisch 

overleg met de bank; correspondentie met de verhuurders; 

correspondentie met de advocaat van de wederpartij inzake 

de aanhangige procedure.  

 

Verslag 2: 

Correspondentie met de rechtbank en de wederpartij 

vanwege de (inmiddels geschorste) procedure; 

correspondentie en telefonisch contact met de verhuurder 

van de bedrijfslocatie te Tegelen; telefonisch contact en 

correspondentie met de middellijk bestuurder(s) alsmede 

met de (voormalige) administratief medewerkers van 

gefailleerde(n).     

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

R.C.B.-Helma Machines B.V. : 13 

RCB Service B.V. : 19  

Lucht, Milieu en Techniek B.V. : 7 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

R.C.B.-Helma Machines B.V. : niet exact bekend  

RCB Service B.V. : niet exact bekend 

Lucht, Milieu en Techniek B.V. : niet exact bekend 

2.3 Datum 

ontslagaanzegging 

Aan alle medewerkers is het ontslag op 29 juli 2013 

aangezegd.  

 Werkzaamheden Het verzorgen van de ontslagmailing.  

 

De activiteiten van de gefailleerde vennootschappen zijn na 

datum faillissement gedurende ruim twee weken voortgezet 

in afwachting en ter realisering van een doorstart; het bijna 

voltallige personeel heeft doorgewerkt.  

In de doorstart hebben omstreeks 27 werknemers bij de 

doorstart vennootschap EnVeCo B.V. een dienstverband 

gekregen. 

 

Verslag 2: 

Correspondentie met het UWV.   



            Pagina 5 van 18 
 

 

 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving De bedrijfslocaties werden gehuurd.  

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving R.C.B.-Helma Machines B.V.  

Een machinepark, kantoorinventaris en 

(hand)gereedschappen. Deze activa (bodemzaken) zijn in 

het kader van de doorstart verkocht. 

 

RCB Service B.V. 

Beperkte handgereedschappen en rollend materieel. De 

handgereedschappen zijn in het kader van de doorstart 

verkocht. Het rollend materieel zal middels een 

internetveiling worden verkocht.  

 

Lucht, Milieu & Techniek B.V. 

Een machinepark, kantoorinventaris, rollend materieel en 

(hand) gereedschappen. Een gedeelte van deze activa 

(gedeelte machinepark/bodemzaken) zijn in het kader van 

de doorstart verkocht.  

 

De resterende activa (deel machinepark, kantoorinventaris, 

rollend materieel en (hand)gereedschappen) zullen middels 

een internetveiling worden verkocht.  

 

Verslag 2:  

R.C.B. -Helma Machines B.V.  

In de boedel van R.C.B. –Helma Machines B.V. bevond zich 

een lasermeter (bodemzaak). Buiten dat deze lasermeter 

onderwerp was van de procedure als beschreven onder 1.4, 

werd ter zake de lasermeter tevens eigendomsvoorbehoud 

geclaimd. Inmiddels heeft (de advocaat van) de 

gepretendeerd eigendomsvoorbehoudcrediteur – na een 

inhoudelijke discussie ter zake - te kennen gegeven dat de 

eigendomsclaim niet verder gestand zal worden gedaan, 

waardoor is vast komen te staan dat de onvoorwaardelijke 

eigendom van de lasermeter aan de boedel toekomt. De 

lasermeter zal door het veilingbedrijf worden betrokken in 

een aankomende veiling van gerelateerde goederen om 

zodoende de opbrengst te maximaliseren.  

 

Daar de opbrengst van de bodemzaken (inclusief 

voornoemde lasermeter) naar alle verwachting hoger is dan 

de totale fiscale vordering in het faillissement (inclusief de 
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29 lid 2 OB vordering) zal een overstijgende afdracht ter 

zake deze bodemzaken aan de pandhouder dienen toe te 

komen. In dat kader is de afspraak gemaakt dat de boedel 

in dat geval een boedelvergoeding van 20% ontvangt 

vanwege de verrichte werkzaamheden ter zake afwikkeling 

van de (discussie ter zake de) lasermeter   

 

Verslag 3: 

De lasermeter is uiteindelijk middels een internetveiling 

verkocht voor een bedrag groot  

€ 9.318,21.  

 

RCB Service B.V.    

De twee (bestel)auto’s welke toebehoorden aan RCB 

Service B.V. zijn via de activaveiling van de eigendommen 

van Lucht, Milieu & Techniek B.V. geliquideerd. Aan RCB 

Service B.V. komt – na omslag in de veilingkosten – ter 

zake een bedrag groot € 10.744,80,- toe, welk bedrag na 

aftrek van een boedelbijdrage van 10% ( € 1.074,48) 

toekomt aan de pandhouder. 

 

Verslag 3:  

Afrekening met de bank heeft inmiddels plaatsgevonden 

conform vorenstaande.   

 

Lucht, Milieu & Techniek B.V.  

De (niet in de doorstart betrokken) activa van Lucht, Milieu 

& techniek B.V. zijn middels een internetveiling 

geliquideerd. De netto opbrengst van deze veiling (exclusief 

de opbrengst van RCB Service B.V.) bedroeg € 46.180,79. 

Ter zake deze veilingopbrengst dient nog een afrekening 

plaats te vinden met de pandhouder vanwege geliquideerde 

voorraden en rollend materieel. Dit af te rekenen bedrag 

zal, onder aftrek van een boedelvergoeding van 10%, 

omstreeks € 10.700,- bedragen.    

 

Verslag 3:  

Afrekening met de bank heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Uiteindelijk is aan de bank, na aftrek van een 

boedelvergoeding groot € 1.190,43, een bedrag groot  

€ 10.713,91 toegekomen.          

3.6 Verkoopopbrengst R.C.B.–Helma Machines B.V.: € 118.524,- (boedel) 

RCB Service B.V.: € 2.800,- (pandhouder)   

Lucht, Milieu & Techniek B.V.: € 21.800,- (boedel)  

 

Verslag 2 en 3: 

Zie onder 3.5 voor de liquidatieopbrengst(en) en de ter 

zake overeengekomen boedelvergoeding(en).  

3.7 Boedelbijdrage RCB Service B.V. : 10% = € 280,-  

 

Verslag 2 en 3:  

Zie onder 3.5  

3.8 Bodemvoorrecht Ja, zie onder 3.5 nader gespecificeerd; nog nader te 
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fiscus beoordelen op basis van daadwerkelijke fiscale schulden. 

  Werkzaamheden Inventarisatie van de activa; taxatie activa; 

correspondentie taxateur; correspondentie bank. 

Verslag 2: 

Correspondentie met de advocaat van de crediteur welke 

eigendom(svoorbehoud) claimde ter zake een binnen de 

boedel aanwezige lasermeter; correspondentie en 

telefonisch onderhoud met de bank; correspondentie en 

telefonisch onderhoud met het veilingbedrijf; opmaken 

diverse (concept) afrekeningen tussen de betrokken 

boedels, alsmede in de relatie tot de betrokken 

pandhouder.  

 

Verslag 3: 

Afrekening met de bank / pandhouder.    

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving R.C.B.-Helma Machines B.V.  

Voorraden: geheel verkocht aan doorstartpartij voor  

€ 17.500,- (opbrengst voor pandhouder). 

 

Onderhanden werk: 

Het onderhanden werk per datum faillissement bedroeg 

omstreeks € 14.000,- en wordt tussen boedel en bank 

(pandhouder) op 50 % - 50 % basis verdeeld. Het per 15 

augustus 2013 nog aanwezige af te ronden 

onderhandenwerk is tegen nominale kostprijs (€ 8.081,-) 

verkocht aan de doorstartpartij; deze opbrengst komt de 

boedel toe. 

 

RCB Service B.V. 

Deze onderneming hield geen voorraad aan.  

 

Lucht, Milieu & Techniek B.V.  

De (beperkte) voorraad van deze onderneming zal middels 

een internetveiling worden verkocht. Deze onderneming 

kende geen eigen onderhanden werk. 

 

Verslag 2: 

De voorraad toebehorende aan Lucht, Milieu & techniek B.V. 

is inmiddels geliquideerd. Zie nader onder 3.5      

3.10 Verkoopopbrengst Zie onder 3.9    

3.11 Boedelbijdrage Vanwege de afwikkeling van de voorraden van R.C.B.-

Helma Machines B.V. heeft de boedel een boedelbijdrage 

van 10%, zijnde € 1.750,- ontvangen.  

 Werkzaamheden Inventarisatie van de activa; taxatie activa; 

correspondentie taxateur; berekening (nominale kostprijs) 

OHW;  correspondentie bank. 

 

Verslag 2: 

Afwikkelen van de voorraden van Lucht, Milieu & Techniek 

B.V. middels een meer omvattende liquidatieveiling.  
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Andere activa 

3.12 Beschrijving Immateriële activa, goodwill, handelsnaam, 

telefoonnummers e.d.  

De doorstart vennootschap heeft deze activa overgenomen, 

een en ander voor zover overdraagbaar. 

 

Verslag 2: 

In het faillissement van Lucht, Milieu & techniek B.V. is van 

de doorstartpartij een bedrag groot € 3.025,- (inclusief 

BTW) ontvangen als zijnde gebruiksvergoeding voor het 

bedrijfspand te Tegelen, vanwege de daar door haar in 

afwachting van liquidatie gestalde activa.  

 

Verslag 6: 

In het faillissement van Lucht, Milieu & Techniek B.V. is een 

teruggaaf omzetbelasting ontvangen ad  

€ 2.040,71.  

  

3.13 Verkoopopbrengst € 10.000,- (boedel) 

 

Verslag 2:  

Gebruiksvergoeding (Lucht, milieu & techniek B.V.) groot  

€ 3.025,- (inclusief BTW) voor het pand te Tegelen.    

 

Verslag 6: 

Teruggaaf omzetbelasting ad € 2.040,71. 

  

 werkzaamheden Inventariseren immateriële activa etc.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren De openstaande verpande prefaillissementsdebiteuren 

bedroegen per 9 augustus 2013 (nog) € 471.997,22 en zijn 

tegen 60% verkocht aan de doorstartpartij. Deze verkoop-

opbrengst is onder aftrek van een boedelvergoeding 

volledig toegekomen aan de pandhouder.  

De geïncasseerde prefaillissementsdebiteuren over de 

periode 25 juli t/m 9 augustus 2013 zijn volledig aan de 

pandhouder toegekomen. 

 

Daarnaast zijn er na datum faillissement door de boedel 

facturen opgemaakt en verzonden welke zien op de 

prefaillissementsperiode. Deze facturen zijn betrokken in 

bovengenoemd debiteurentotaal. Vanwege voornoemde 

dient de BTW component van de facturen door de boedel te 

worden afgewikkeld. Deze BTW component is om die reden 

aan de boedel volledig betaald door de koper van de 

prefaillissementsdebiteuren.        

 

De werkzaamheden tijdens de periode van tijdelijke 

voortzetting  zijn grotendeels gefactureerd en de opbrengst 

daarvan komt aan de boedel toe. Het betreft een bedrag 

aan boedeldebiteuren met een nominale waarde ad 
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€ 96.343,40. 

 

Verslag 2: 

De debiteurenbetalingen (zowel boedel als prefaillissement) 

zijn grotendeels afgewikkeld.  

 

Daarnaast is namens de doorstartpartij een tweetal 

facturen verzonden op naam van R.C.B. –Helma Machines 

B.V. ter zake waarvan de BTW component via de boedel 

dient te worden afgewikkeld.    

 

Verslag 3: 

De laatste openstaande boedeldebiteuren zijn inmiddels 

geïncasseerd. Daarmee is de debiteurenincasso 

afgewikkeld.  

 

De geblokkeerde gelden (G-gelden) zijn vrijgegeven door 

de belastingdienst en daarna volledig  doorbetaald aan de 

doorstartpartij daar dit (door haar gekochte) pre 

faillissementsvorderingen betroffen.    

 

4.2 Opbrengst tot heden Voor de pandhouder een koopsom ad € 283.198,-. 

Vergoeding BTW component af te wikkelen via boedel  

€ 17.621,-  

 

Verslag 2: 

Inmiddels is een bedrag groot € 93.400,38 ontvangen 

vanwege geïncasseerde boedeldebiteuren (via de 

boedelrekening alsmede via de voormalige bankrekening 

van gefailleerde).  

 

Vanwege de btw vergoeding / afwikkeling is een bedrag 

groot € 1.107,33 ontvangen.  

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode zijn de laatste 

boedeldebiteuren voor een bedrag groot € 3.753,72 

geïncasseerd.       

 

4.3 Boedelbijdrage € 20.000,- vanwege de verkoop van de 

prefaillissementsdebiteuren.   

 Werkzaamheden Begeleiden van de facturatie na datum faillissement; 

correspondentie bank m.b.t. verkoop 

debiteurenportefeuille; correspondentie, telefonisch contact 

en besprekingen debiteuren.  

 

Verslag 2 en 3:  

Afwikkelen en afrekenen van de ontvangen (in aantal 

omvangrijke) (debiteuren)betalingen op de boedelrekening, 

alsmede op de reguliere betaalrekening van R.C.B. -Helma 

Machines B.V.; correspondentie met de bank en de 

doorstartpartij vanwege de afrekening van de ontvangen 

(debiteuren)betalingen.  
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5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

De enige (actief) betrokken bank betreft de Rabobank 

Venlo.  

 

Obligo R.C.B.-Helma Machines B.V.: -/- € 362.876,- 

Obligo RCB Service B.V.:-/- € 465,-  

Obligo Lucht, Milieu en Techniek B.V.: -/- € 93.126,- 

In de paraplufinanciering aan R.C.B. –Helma Machines B.V. 

en RCB Service B.V. is (in ieder geval) tevens RCB Beheer 

B.V. betrokken met een obligo van -/- € 207.050,-. Ter 

zake de financiering heeft de Rabobank alle gebruikelijke 

pandrechten bedongen.  

 

Ter zake de (separate) financiering aan Lucht, Milieu & 

Techniek B.V. heeft de Rabobank tevens alle gebruikelijke 

pandrechten bedongen.   

 

Verslag 2: 

De uiteindelijke vordering van de bank is inmiddels 

ontvangen. De bank heeft de navolgende (concurrente) 

vorderingen aangemeld: 

  

R.C.B. Helma Machines B.V. : € 363.355,16 

Lucht, Milieu & Techniek B.V. : € 333.324,28 

RCB Service B.V. : € 340.465,40 

 

Ter zake bovenstaande heeft te gelden dat R.C.B. Helma 

Machines B.V. tevens verbonden is voor  de (inmiddels 

gefailleerde) beheervennootschap RCB Beheer B.V.        

 

Verslag 5: 

Nu inmiddels de materiële posities in de faillissementen 

bekend zijn en er daarnaast in de afgelopen verslagperiode 

duidelijkheid is verkregen omtrent de fiscale posities kan de 

curator de komende verslagperiode in de faillissementen 

van R.C.B. Helma Machines B.V. en Lucht, Milieu & Techniek 

B.V. overgaan tot het (definitief) berekenen van een 

eventuele afdracht aan de pandhouder vanwege de 

opbrengst bodemzaken welke mogelijk de 57 lid 3 Fw 

inbrengplicht van de pandhouder overstijgt.      

 

Verslag 6: 

Vanwege wijzigingen ter zake van de fiscale vorderingen in 

de faillissementen van R.C.B. Helma Machines B.V. en 

Lucht, Milieu & Techniek B.V. heeft er recent een 

herberekening moeten plaatsvinden van de aan de 

pandhouder af te dragen opbrengst bodemzaken.   

 

Deze (concept) afrekening zal zo spoedig mogelijk aan de 

pandhouder worden voorgelegd.     
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Verslag 7: 

De inbrengverplichting bodemzaken is inmiddels 

afgerekend met de betrokken pandhouder.   

 

R.C.B. –Helma Machines B.V.  

Opbrengst bodemzaken: € 126.225,00  

Inbrengplicht pandhouder: € 60.466,52 

Afdracht aan pandhouder: € 65.758,48 

Boedelvergoeding over afdracht: € 6.575,85 

 

Lucht, Milieu & Techniek B.V.  

Opbrengst bodemzaken: € 51.934,52  

Inbrengplicht pandhouder: € 25.933,00 

Afdracht aan pandhouder: € 26.001,52 

Boedelvergoeding over afdracht: € 2.600,15 

 

RCB Service B.V. 

Geen fiscale vordering overstijgende opbrengst 

bodemzaken.  

 

5.2 Leasecontracten RCB Service B.V. had een viertal Suzuki Alto’s in 

operational lease. Deze leaseovereenkomsten zijn 

overgenomen door de doorstartpartij. Daarnaast had deze 

vennootschap een Opel Astra in operational lease; deze 

leaseovereenkomst is niet overgenomen door de 

doorstartpartij. De auto is inmiddels opgehaald door de 

leasemaatschappij.  

 

R.C.B.-Helma Machines B.V. had een tweetal Toyota Aygo’s 

in operational lease. Een leaseovereenkomst is 

overgenomen door de doorstartpartij; de andere Toyota is 

inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij. 

 

5.3 Beschrijving 

zekerheden 

De Rabobank komt een pandrecht toe ter zake de 

voorraden, inventaris, rollend materieel en debiteuren. 

Daarnaast hebben de middellijk bestuurders een borgtocht 

afgegeven richting de bank.    

 

5.4 Separistenpositie De Rabobank als pandhouder.  

5.5 Boedelbijdragen Zie per besproken actief.  

5.6 Eigendomsvoorbe-

houd 

Er zijn meerdere eigendomsvoorbehouden geclaimd; tot op 

heden is één eigendomsvoorbehoud (plaatstaal) 

gehonoreerd. De overige geclaimde 

eigendomsvoorbehouden zijn of niet rechtsgeldig 

overeengekomen/vernietigbaar of niet effectueerbaar 

vanwege de onmogelijkheid tot individualisatie vanwege 

meerdere leveranciers van hetzelfde goed.  

    

5.7 Reclamerechten - 

5.8 Retentierechten - 

 Werkzaamheden Correspondentie en telefonisch overleg/afstemming bank; 

bestuderen positie bank/zekerheden; toetsen 

eigendomsvoorbehoudclaims;      
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Verslag 2, 3, 4 en 5: 

Correspondentie met diverse crediteuren en afwikkelen van 

de aangemelde vorderingen.  

 

Verslag 6: 

(her)berekening van de afdracht aan de pandhouder ter 

zake van de fiscale positie overstijgende opbrengst 

bodemzaken in de faillissementen van R.C.B. Helma 

Machines B.V. en Lucht, Milieu & Techniek B.V.    

 

Verslag 7: 

Afwikkeling en afrekening van de fiscale positie 

overstijgende opbrengst bodemzaken (inbrengplicht 

pandhouder).   

 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / 

zekerheden 

De bedrijfsactiviteiten van R.C.B.–Helma Machines B.V. zijn 

over de periode datum faillissement tot aan datum 

doorstart voortgezet. Tijdens het voortzetten zijn met name 

per datum faillissement aanwezige opdrachten uitgevoerd 

en/of voltooid. Beperkt zijn ook nieuwe opdrachten 

aangenomen.    

 

De onderneming Lucht, Milieu en Techniek B.V. is naar 

buiten toe niet actief voortgezet daar deze enkel en waar 

nodig voor interne aanlevering van diensten / mensen aan 

R.C.B.-Helma Machines B.V. zorg heeft gedragen.  

 

De activiteiten van RCB Service B.V., zijnde de onderhoud / 

service tak,  zijn voortgezet daar bij diverse opdrachtgevers 

belangrijke en spoedeisende onderhoudsklussen gepland 

stonden.  Formele opdrachtgever betrof R.C.B.-Helma 

Machines B.V., welke vennootschap ook de facturatie heeft 

verzorgd. 

6.2 Financiële 

verslaglegging 

De financiële verslaglegging ter zake de tijdelijke 

voortzetting zal in het volgende verslag worden 

opgenomen. Wel heeft te gelden dat het voortzetten een 

positief resultaat heeft gebracht.  

 

Verslag 2: 

De financiële afwikkeling van de periode van tijdelijke 

voortzetting heeft plaatsgevonden middels de facturatie van 

de tijdens deze periode verrichte werkzaamheden. 

Inmiddels is reeds een bedrag groot € 93.400,38 aan 

boedeldebiteuren ontvangen. Een volledige controle / 

afrekening van het uitgefactureerde  (onderhanden) werk 

over de boedelperiode heeft deze verslagronde nog niet 

plaats kunnen vinden.      
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Verslag 3: 

De controle van de afrekening van het gefactureerde 

(onderhanden) werk over de boedelperiode heeft inmiddels 

plaatsgevonden. In dat kader is een aantal posten ter 

controle bij de bestuurder / doorstartpartij neergelegd.  

 

Verslag 4: 

Inmiddels heeft de bestuurder / doorstartpartij inhoudelijk 

gereageerd ter zake de vraagpunten over het onderhanden 

werk. Alle vraagpunten zijn daarmee echter nog niet 

volledig beantwoord. Thans wacht de boedel nog op een 

aanvullende reactie van de bestuurder / doorstartpartij ter 

zake.  

 

Verslag 5: 

Ook de afgelopen verslagperiode is er nog geen volledige 

duidelijkheid verkregen ter zake een (beperkt) aantal OHW 

posities. De curator zal thans bezien op welke wijze de 

ontbrekende duidelijkheid kan worden verkregen.   

 

Verslag 6: 

Inmiddels is gebleken dat er geen exacte duidelijkheid kan 

worden verkregen ter zake van de resterende onderhanden 

werk positie per datum faillissement ad omstreeks 

€ 5.000,-. Omdat concrete aanknopingspunten en 

bewijsstukken ontbreken is facturatie niet mogelijk en kan 

dit deel van het onderhanden werk niet te gelden worden 

gebracht.  

  

 Werkzaamheden Begeleiden van de periode van tijdelijke voortzetting; 

afstemming met de bestuurder ter zake het af te wikkelen 

OHW en afstemming met werknemers ter zake specifieke 

projecten; besprekingen met opdrachtgevers / debiteuren 

van met name onderhoudsprojecten vanwege de realisatie 

van de spoedeisende onderhoudswerkzaamheden. 

 

Verslag 3: 

Afwikkelen (boedel)debiteurenincasso en controleren van 

het gefactureerde onderhanden werk.     

 

Verslag 4, 5 en 6:  

Controle en correspondentie ter zake de (vraag) posten 

onderhanden werk.  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving De bedrijfsactiviteiten van R.C.B.–Helma Machines B.V. en 

RCB Service B.V. zijn per 19 augustus 2013 doorgestart 

middels de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid EnVeCo B.V. In deze  doorstart is tevens 

een gedeelte van het machinepark van Lucht, Milieu en 

Techniek B.V. betrokken.  

 

Bij de doorstart zijn 27 voormalig medewerkers van R.C.B.-
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Helma Machines B.V., RCB Service B.V. en Lucht, Milieu en 

Techniek B.V. betrokken.     

6.4 Verantwoording Door de curator is gesproken met diverse geïnteresseerde 

partijen; aan deze partijen is een zogenaamd 

verkoopmemorandum toegezonden, met daarin opgenomen 

een formeel biedingstraject.  

Deze procedure heeft geleid tot een verkoop van de activa 

aan EnVeCo B.V. daar zij de beste bieding (financieel en 

maatschappelijk) heeft uitgebracht.   

6.5 Opbrengst Totale opbrengst / koopsom € 481.554,67  

(conform aanspraak toe te rekenen aan pandhouder en 

boedel)    

6.6 Boedelbijdrage € 20.000,- voor de verkoop/afwikkeling van de debiteuren. 

€ 1.750,- voor de verkoop/afwikkeling van de voorraden 

van R.C.B.-Helma Machines B.V. 

€ 280,- voor de verkoop/afwikkeling van de niet 

bodemzaken RCB Service B.V.    

 Werkzaamheden Gesprekken met doorstart kandidaten / kandidaat-kopers.  

Opzetten verkoopmemorandum en doorlopen 

biedingstraject. Afstemming met pandhouder en rechter-

commissaris. Uitwerking van afspraken in een 

koopovereenkomst.  

De doorstart van de activiteiten heeft plaatsgevonden per 

19 augustus 2013; in het vervolg daarop zijn tal van 

praktische doorstartaspecten afgewikkeld in overleg met de 

doorstart vennootschap.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De boekhouding is bijgewerkt en toegankelijk. 

De doorstartpartij is gewezen op haar bewaarplicht en het 

toegankelijk houden van de administratie voor de curator. 

 

Verslag 4: 

Inmiddels heeft het rechtmatigheidsonderzoek 

plaatsgevonden. De boekhouding voldoet aan de vereisten 

van artikel 2:10 BW      

7.2 Depot 

jaarrekeningen 

R.C.B.-Helma Machines B.V. 

2010: 10-6-2011 (tijdig)  

2011: 22-5-2012 (tijdig) 

2012: 19-4-2013 (tijdig) 

 

RCB Service B.V. 

2010: N.v.t. 14-10-2011 opgericht   

2011: 22-5-2012 (tijdig) 

2012: 19-4-2013 (tijdig) 

 

Lucht, Milieu en Techniek B.V.  

2010: 16-5-2012 (niet tijdig)  

2011: 29-1-2013 (tijdig) 

2012: 19-4-2013 (tijdig) 

7.3 Goedk. Verkl. 

Accountant 

N.v.t.  
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7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Nog te onderzoeken; vanwege data van oprichting 

vennootschappen en verjaring stortingsplicht enkel van 

belang ter zake RCB Service B.V.  

 

Verslag 4: 

Inmiddels is aangetoond / gebleken dat er is voldaan aan 

de volstorting van de aandelen in RCB Service B.V.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken. 

 

Verslag 4: 

Inmiddels heeft het rechtmatigheidsonderzoek in deze 

faillissementen - alsook in de gelieerde faillissementen van 

RCB Beheer B.V., Wim B.V. en Erik B.V. - plaatsgevonden. 

De boekhouding voldoet aan de vereisten van artikel 2:10 

BW en de te late deponering van de jaarstukken 2010 in 

het faillissement van Lucht Milieu & Techniek B.V. betreft 

een verwaarloosbare overschrijding, welke daarnaast heeft 

plaatsgevonden onder een voormalig aandeelhouder / 

bestuurder.  

 

Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn daarnaast geen 

materiële onrechtmatigheden / onregelmatigheden 

gebleken welke kwalificeren als kennelijk onbehoorlijk 

bestuur.  

 

Verslag 6: 

Voor de afwikkeling van de (mogelijke) rekening courant 

posities met de middellijk bestuurders dient er eerst 

duidelijkheid te worden verkregen van de betrokken bank / 

pandhouder op welke wijze deze rekening courant posities 

en de door  de bestuurders verstrekte borgtochten zijn / 

worden afgewikkeld.  

 

Verslag 7: 

Inmiddels is gebleken dat de eventuele vorderingen 

uit hoofde van de rekening courant posities met de 

betrokken bestuurders dusdanig zijn dat een 

afrekening hiervan met / aan de personal 

holdingvennootschappen (in welke vennootschappen 

de mogelijke vorderingen op de bestuurders zich 

bevinden) nimmer tot een verdere afdracht / 

uitdeling aan de onderliggende werkmaatschappijen 

als genoemd in dit verslag zal leiden.      

      

7.6 Paulianeus handelen Verslag 6: 

Van paulianeus handelen is niet gebleken.  

 

 Werkzaamheden Quick scan administratie en bestudering kerncijfers 

vennootschappen. Verifiëren deponeringsplicht.    

 

Verslag 4/5/6: 

Verrichten van het rechtmatigheidsonderzoek.  
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8.A  Crediteuren  R.C.B. –Helma Machines B.V.   

 

8.1 Boedelvorderingen € 3.115,75 vanwege huurpenningen over de boedelperiode. 

Daarnaast zal nog een vordering van het UWV dienen te 

volgen.  

 

Verslag 3: 

Vordering UWV: € 41.380,66   

 

Verslag 4: 
Vordering UWV: € 46.966,07 (gecorrigeerde vordering)    

8.2 Pref. Vord. van de 

fiscus 

Tot op heden aangemeld: € 36.264,52  

De gecorrigeerde 29 lid 2 OB aanslag is daarnaast  

inmiddels bepaald op € 24.202,-.  

8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

€ 35.268,27  

8.4 Andere pref. 

Crediteuren 

Nog geen vordering aangemeld.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden aangemeld en verwerkt: 63 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden € 536.798,95 (inclusief vordering van de 

Rabobank)   

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a 

Faillissementswet.   

 Werkzaamheden Crediteurenmailing; correspondentie en telefonisch contact 

met crediteuren; verwerken aangemelde vorderingen; 

toetsen en afwikkelen eigendomsvoorbehouden.  

 

Verslag 2, 3 en 4: 

Crediteurenmailing; correspondentie en telefonisch contact 

met crediteuren; verwerken aangemelde vorderingen. 

Verslag 5: 

Telefonisch contact en correspondentie met de  

Belastingdienst vanwege de te verkrijgen duidelijkheid over 

de fiscale posities.    

 

 

8.B  Crediteuren  RCB Service B.V.   

 

8.1 Boedelvorderingen Nog geen vorderingen aangemeld. Echter zal in ieder geval 

een vordering volgen van het UWV. 

 

Verslag 2: 

Vordering UWV: € 83.165,90 

 

8.2 Pref. Vord. van de 

fiscus 

Tot op heden aangemeld: € 102.687,-.  

 

8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

€ 68.629,03 

8.4 Andere pref. 

Crediteuren 

Nog geen vorderingen aangemeld.  
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8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden aangemeld en verwerkt: 18 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden: € 386.402,58 (inclusief de vordering van de 

Rabobank).   

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Opheffing bij gebrek aan baten.   

 Werkzaamheden Crediteurenmailing en verwerken aangemelde vorderingen. 

 

Verslag 2 en 3: 

Crediteurenmailing; correspondentie en telefonisch contact 

met crediteuren; verwerken aangemelde vorderingen. 

 

 

8.C  Crediteuren Lucht, Milieu en Techniek B.V.   

 

8.1 Boedelvorderingen € 16.473,66 vanwege huurpenningen over de 

boedelperiode. Daarnaast zal nog een vordering van het 

UWV dienen te volgen.   

 

Verslag 2: 

Vordering UWV: 29.962,09 

8.2 Pref. Vord. van de 

fiscus 

Tot op heden aangemeld: € 16.126,- 

De gecorrigeerde 29 lid 2 OB aanslag is daarnaast  

inmiddels bepaald op € 9.807,-.  

8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

€ 23.812,61  

8.4 Andere pref. 

Crediteuren 

Nog geen vordering aangemeld.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden aangemeld en verwerkt: 16 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€ 444.926,04 (inclusief de vordering van de Rabobank) 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Opheffing wegens gebrek aan baten.   

 Werkzaamheden Crediteurenmailing; correspondentie en telefonisch contact 

met crediteuren; verwerken aangemelde vorderingen; 

toetsen en afwikkelen eigendomsvoorbehouden.  

 

Verslag 2, 3 en 4: 

Crediteurenmailing; correspondentie en telefonisch contact 

met crediteuren; verwerken aangemelde vorderingen. 

 

Verslag 5: 

Telefonisch contact en correspondentie met de  

Belastingdienst vanwege de te verkrijgen duidelijkheid over 

de fiscale posities.    

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam 

wederpartij(en) 

Zie onder 1.4 

De boedel is niet (actief) betrokken in een procedure.  

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 
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 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

De faillissementen worden gelijk met deze 

verslaglegging voorgedragen voor afwikkeling.  

 

10.2  Plan van aanpak - Financiële en administratieve afwikkeling.   

-  

10.3 Indiening volgend 

verslag 

Verslag 7 betreft het tekstuele eindverslag.    

 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7:   

Correspondentie rechter-commissaris, Kamer van 

Koophandel, alsmede besprekingen met bestuurder. 

 

 

Weert, 26 juli 2016          

 

 

mr. C.W.M. Slegers 

curator 

 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de 

informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, 

staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is 

immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 

geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan 

ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven 

voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden 

ontleend.  


