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C/04/13/387 F  

2 december 2013 

 

Mr. C.W.M. Slegers 

Mr. M.J.A.G. van Baal  

 

Holdingvennootschap (van de eerder gefailleerde 

vennootschap R.C.B. Helma Machines B.V.) 

2011: € 1.672.054,- (op geconsolideerd niveau)

2012: € 1.640.793,- (op geconsolideerd niveau)

2013: Nog geen interne cijfers bekend.  

0 

 

57.28.71.619 

€ 350,- 

€ 350,- 

 

1 december 2015 t/m 31 mei 2016  

1 uur en 0 minuten  

13 uur en 5 minuten  

  

Het zelfstandig bevoegd bestuur van RCB Beheer B.V. wordt 

gevoerd door Wim B.V. en Erick B.V., welke 

vennootschappen tevens ieder voor de helft de aandelen in 

het kapitaal houden. Voornoemde vennootschappen 

verkeren (inmiddels) ook in staat van faillissement; 

(on)middellijk bestuurders van gefailleerden zijn de heer W. 

van Heugten en de heer E. Jacobs.     

2011: -/- € 13.676,- (op geconsolideerd niveau) 

2012: -/- € 93.008,- (op geconsolideerd niveau)

2013: Nog geen interne cijfers bekend. 

2011: € 1.295.974,-  

2012: € 1.262.484,-  

2013: Nog geen interne cijfers bekend. 

Zover bekend geen.  

1 

juni 2016 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden.  

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

RCB Beheer B.V., gevestigd te Belfeld en kantoorhoudende 

te 9151 DD Belfeld, aan het adres Kerkberg 3. Inschrijving 

in het handelsregister onder nummer: 14098280.     

Holdingvennootschap (van de eerder gefailleerde 

R.C.B. Helma Machines B.V.)  

op geconsolideerd niveau) 

(op geconsolideerd niveau) 

bevoegd bestuur van RCB Beheer B.V. wordt 

gevoerd door Wim B.V. en Erick B.V., welke 

vennootschappen tevens ieder voor de helft de aandelen in 

het kapitaal houden. Voornoemde vennootschappen 

verkeren (inmiddels) ook in staat van faillissement; 

ijk bestuurders van gefailleerden zijn de heer W. 

(op geconsolideerd niveau)   

(op geconsolideerd niveau) 
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1.5  Verzekeringen 

1.6 Huur 

1.7  Oorzaak faillissement 

 Werkzaamheden 

 

2 Personeel  

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

 Werkzaamheden 

 

3 Activa 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 

3.2  Verkoopopbrengst 

3.3 Hoogte hypotheek 

3.4 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving 

3.6 Verkoopopbrengst 

3.7 Boedelbijdrage 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus 

  Werkzaamheden 
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Zover bekend waren er geen verzekeringen actief. 

Het betreft een beheervennootschap zonder daadwerkelijke 

bodem.  

Naar zeggen van het bestuur vloeit het faillissement voort 

uit het eerdere faillissement van de werkmaatschappij 

R.C.B. Helma Machines B.V., welke vennootschap met 

gefailleerde deel uitmaakte van een fiscale eenheid. 

Daarnaast werd de enige omzet van gefailleerde 

gerealiseerd vanwege managementvergoedingen vanuit de 

werkmaatschappij. Nu deze werkmaatschappij in staat v

faillissement verkeert, wordt er geen omzet meer 

gegenereerd, terwijl de vennootschap hoofdelijk 

aansprakelijk is / blijft voor de schulden uit de fiscale 

eenheid. Daarnaast participeerde RCB Beheer B.V. in een 

concernfinanciering met de inmiddels gefailleerde 

werkmaatschappij(en), waardoor zij hoofdelijk verbonden is 

voor (een gedeelte van) deze bancaire schuld.

heeft tot een eigen aangifte tot faillissement geleid.

Inventariseren faillissement; inventariseren bescheiden 

eigen aangifte; telefonisch contact bestuurder(s); 

bestudering aanvullend aangereikte administratie. 

  

0   

0 

n.v.t. 

-  

   

De beheervennootschap heeft zover bekend geen 

onroerende zaken in eigendom.  

- 

- 

- 

- 

De beheervennootschap heeft zover bekend geen 

bedrijfsmiddelen in eigendom. 

- 

- 

- 

- 

2 

Zover bekend waren er geen verzekeringen actief.  

Het betreft een beheervennootschap zonder daadwerkelijke 

Naar zeggen van het bestuur vloeit het faillissement voort 

uit het eerdere faillissement van de werkmaatschappij 

R.C.B. Helma Machines B.V., welke vennootschap met 

gefailleerde deel uitmaakte van een fiscale eenheid. 

lleerde 

vergoedingen vanuit de 

Nu deze werkmaatschappij in staat van 

wordt er geen omzet meer 

gegenereerd, terwijl de vennootschap hoofdelijk 

aansprakelijk is / blijft voor de schulden uit de fiscale 

Daarnaast participeerde RCB Beheer B.V. in een 

concernfinanciering met de inmiddels gefailleerde 

waardoor zij hoofdelijk verbonden is 

voor (een gedeelte van) deze bancaire schuld. Voorgaande 

heeft tot een eigen aangifte tot faillissement geleid.                

Inventariseren faillissement; inventariseren bescheiden 

telefonisch contact bestuurder(s); 

bestudering aanvullend aangereikte administratie.  

De beheervennootschap heeft zover bekend geen 

beheervennootschap heeft zover bekend geen 
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Voorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving 

3.10 Verkoopopbrengst 

3.11 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving 

3.13 Verkoopopbrengst 

 werkzaamheden 

 

4 Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren 

4.2 Opbrengst tot heden 

4.3 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

5 Bank / zekerheden 

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

5.2 Leasecontracten 

5.3 Beschrijving zekerheden 

5.4 Separistenpositie 

5.5 Boedelbijdragen 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

5.7 Reclamerechten 

5.8 Retentierechten 

 Werkzaamheden 

 

6 Doorstart / Voortzetten

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

6.2 Financiële verslaglegging 

 Werkzaamheden 

 

RCB Beheer B.V.  
C/04/13/187 

Voorraden / onderhanden werk 

N.v.t.  

- 

- 

- 

Enkel het kapitaal in de gefailleerde werkmaatschappij, 

welk kapitaal vanwege het faillissement van de 

werkmaatschappij geen waarde kent.  

- 

- 

   

Er zijn geen debiteuren, uitgezonderd de reeds gefailleerde 

werkmaatschappij vanwege managementfee.  

- 

- 

- 

   

De financiering aan gefailleerde vond plaats via een 

concernfinanciering in welke de gefailleerde 

werkmaatschappij(en) tevens betrokken was / 

De totaalvordering van de bank is nog niet bekend.   

 

Verslag 2: 

De vordering van de bank uit hoofde van de concern 

financiering bedraagt € 430.485,24.    

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Telefonisch contact en correspondentie met de betrokken 

bank.  

oortzetten  

N.v.t. 

- 

- 

3 

Enkel het kapitaal in de gefailleerde werkmaatschappij, 

welk kapitaal vanwege het faillissement van de 

Er zijn geen debiteuren, uitgezonderd de reeds gefailleerde 

werkmaatschappij vanwege managementfee.   

 

De financiering aan gefailleerde vond plaats via een 

concernfinanciering in welke de gefailleerde 

was / waren.  

De totaalvordering van de bank is nog niet bekend.    

hoofde van de concern 

Telefonisch contact en correspondentie met de betrokken 
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Doorstart 

6.3 Beschrijving 

6.4 Verantwoording 

6.5 Opbrengst 

6.6 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

7 Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht 

7.2 Depot jaarrekeningen 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

7.6 Paulianeus handelen 

RCB Beheer B.V.  
C/04/13/187 

N.v.t. 

- 

- 

- 

- 

   

Aan deze verplichting lijkt te zijn voldaan, echter dient dit 

nog concreet te worden onderzocht.  

 

Verslag 2: 

Aan de administratieplicht is voldaan en de jaarstukken zijn 

tijdig gedeponeerd.  

De komende verslagperiode zullen de materiële 

rechtmatigheidsaspecten worden onderzocht. Dit zal in 

samenhang plaatsvinden met de gelieerde faillissementen.

 

Verslag 4: 

Er is voldaan aan de boekhoudplicht. 

2010: Tijdig (10-6-2011) 

2011: Tijdig (22-5-2012) 

2012: Tijdig (19-4-2013)  

2013: N.v.t. 

N.v.t.  

Voor zover niet voldaan zou zijn is de volstortplicht 

verjaard.   

Nog te onderzoeken 

 

Verslag 3: 

Inmiddels heeft het rechtmatigheidsonderzoek in dit

faillissement - alsook in de gelieerde faillissementen van 

R.C.B. – Helma Machines B.V., RCB Service B.V., 

Milieu & Techniek B.V., Wim B.V. en Erick B.V. 

plaatsgevonden.  

 

De boekhouding voldoet aan de vereisten van artikel 2:10 

BW en de jaarstukken zijn tijdig gedeponeerd.  

 

Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn daar

materiële onrechtmatigheden / onregelmatigheden 

gebleken, welke kwalificeren als kennelijk onbehoorlijk 

bestuur.  

Nog te onderzoeken 

 

Verslag 4: 

Onderzoek heeft geleerd dat er geen paulianeuze 

handelingen hebben plaatsgevonden. 

4 

Aan deze verplichting lijkt te zijn voldaan, echter dient dit 

Aan de administratieplicht is voldaan en de jaarstukken zijn 

De komende verslagperiode zullen de materiële 

rechtmatigheidsaspecten worden onderzocht. Dit zal in 

samenhang plaatsvinden met de gelieerde faillissementen. 

Voor zover niet voldaan zou zijn is de volstortplicht 

Inmiddels heeft het rechtmatigheidsonderzoek in dit 

alsook in de gelieerde faillissementen van 

Machines B.V., RCB Service B.V., Lucht, 

, Wim B.V. en Erick B.V.  - 

De boekhouding voldoet aan de vereisten van artikel 2:10 

BW en de jaarstukken zijn tijdig gedeponeerd.   

Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn daarnaast geen 

materiële onrechtmatigheden / onregelmatigheden 

gebleken, welke kwalificeren als kennelijk onbehoorlijk 

Onderzoek heeft geleerd dat er geen paulianeuze 
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 Werkzaamheden 

 

8  Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus 

8.3 Pref. Vord. van het UWV 

8.4 Andere pref. Crediteuren 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

 Werkzaamheden 

 

9 Procedures 

  

9.1 Naam wederpartij(en) 

9.2  Aard procedure 

9.3 Stand procedure 

 werkzaamheden 

 

10 Overig 

  

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

10.2  Plan van aanpak 

10.3 Indiening volgend verslag 

 werkzaamheden 

 

RCB Beheer B.V.  
C/04/13/187 

   

Quick scan van de administratie en het handelsregister. 

 

Verslag 2: 

Onderzoek administratie(plicht). 

 

Verslag 3/4: 

Verrichten van het rechtmatigheidsonderzoek.

   

p.m. 

€ 74.433,- 

N.v.t.  

Nog geen vordering bekend  

2 

€ 430.282,- 

Verslag 5: 

Afwikkeling van het faillissement van RCB Beheer B.V. 

wacht op afwikkeling van de gelieerde faillissementen.   

 

Verslag 6: 

Opheffing wegens gebrek aan baten. Het 

faillissement zal hiertoe worden voorgedragen. 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

Verslag 2: 

Afwikkeling van het faillissement kan eerst plaatsvinden 

nadat het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Dit 

onderzoek vindt plaats in samenhang met de gelieerde 

faillissementen. 

 

- Administratieve en financiële afwikkeling

Dit betreft het eindverslag.  

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

Verslaglegging; correspondentie rechter

commissaris; correspondentie PostNL en 

handelsregister. 

5 

handelsregister.  

Verrichten van het rechtmatigheidsonderzoek. 

Afwikkeling van het faillissement van RCB Beheer B.V. 

de gelieerde faillissementen.    

Opheffing wegens gebrek aan baten. Het 

faillissement zal hiertoe worden voorgedragen.   

Afwikkeling van het faillissement kan eerst plaatsvinden 

afgerond. Dit 

onderzoek vindt plaats in samenhang met de gelieerde 

Administratieve en financiële afwikkeling. 

Verslaglegging; correspondentie rechter-

commissaris; correspondentie PostNL en 
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Weert, 10 juni 2016   

 

mr. C.W.M. Slegers 

curator 
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Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit 

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 

– 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.
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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 

d dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
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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 

d 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. 


