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Gegevens onderneming
Rijkers Procestechniek B.V., statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende
te Veghel aan De Amert 310 (5462 GH), KvK Brabant nr. 16072948
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Activiteiten onderneming
Het ontw erpen en vervaardigen van complete industriële installaties, zow el
w erktuigbouw kundig als elektrotechnisch.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2007

€ 23.625,00

€ 346.158,00

2008

€ 79.000,00

2009

€ 104.000,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Volgens de (geconsolideerde) balans over het boekjaar 2007 w as er een
balanstotaal van 346.158,-, hoofdzakelijk bestaande uit debiteuren (307 K) en
schulden aan financiële instellingen (240 K).

30-05-2018
2

Volgens de geconsolideerde jaarrekening 2007 is er in het boekjaar 2007 een
verlies geleden van 23.625 euro. Volgens opgaaf van de directie is er in 2008
een w inst gemaakt van 79.000 euro na afdracht vennootschapsbelasting. Per
30 september 2009 bedroeg het verlies over 2009 104.000,- euro na
teruggave vennootschapsbelasting. Curatoren hebben een digitale back up
laten maken van de volledige administratie zoals aanw ezig bij groepshoofd
KSE Groep B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden
12
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Boedelsaldo
30-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 19.795,82

Verslagperiode
30-05-2018
2

van
12-12-2017
t/m
28-5-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

90,50 uur

3

17,40 uur

totaal

107,90 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Mr. Michielsen en zijn insolventiemedew erkers hebben de afgelopen periode
circa 4,4 uren aan dit faillissement besteed. Een urenverantw oording is aan dit
verslag gehecht. Totaal zijn door mr. Michielsen en zijn
insolventiemedew erkers 226,4 uren aan dit faillissement besteed. Een
urenverantw oording is aan dit verslag gehecht. Mr. Van Oeijen en zijn
insolventiemedew erkers hebben de afgelopen periode 86,1 uren aan dit
faillissement besteed. Een urenverantw oording is aan dit verslag gehecht.
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Eindverslag:
Mr. Michielsen en zijn insolventiemedew erkers hebben de afgelopen periode
circa 7,8 uren aan dit faillissement besteed.Totaal zijn door mr. Michielsen en
zijn insolventiemedew erkers 234,2 uren aan dit faillissement besteed. Een
urenverantw oording is aan dit verslag gehecht.
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Mr. Van Oeijen en zijn insolventiemedew erkers hebben de afgelopen periode
9,6 uren aan dit faillissement besteed. Een urenverantw oording is aan dit
verslag gehecht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 27 december 1993 opgericht. Enig aandeelhouder is
sinds 29 december 1999 KSE Groep B.V. te Bladel. Bestuurder van de
vennootschap is mevrouw A.P. Smulders- Van den Biggelaar. De heer A.H.J.
Smulders w as als commissaris aan de vennootschap verbonden en de heren
J.J. Jansma en J.J.C.M. van Geffen w aren volgens de KvK- gegevens
gevolmachtigden.
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KSE Groep B.V. is groepshoofd van diverse andere dochtervennootschappen
(de KSE Groep) w aarbij relevant is dat J. v.d. Berg & Zn. W addinxveen B.V., KSE
Protech B.V. en Alfra Doseer- en W eegsystemen B.V. eveneens in staat van
faillissement zijn verklaard. Een overzicht van de KSE Groep is als bijlage 1 aan
dit verslag gehecht.
Rijkers Procestechniek B.V. is enig aandeelhouder van Rijkers Installaties B.V.,
w elke vennootschap op 3 november 2009 eveneens in staat van faillissement
is verklaard met aanstelling van mrs. R.C.M. Michielsen en R.A.M.L. van Oeijen
tot curatoren. Curatoren verw ijzen ten aanzien van dat faillissement naar het
openbare verslag.

1.2 Lopende procedures
Curatoren zijn niet bekend met lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

30-05-2018
2

1.3 Verzekeringen
Curatoren hebben diverse verzekeringen aangetroffen. Deze zijn c.q. zullen
w orden beëindigd zodra dat kan. De verzekeringen zijn beëindigd.
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1.4 Huur
Curanda w as huurder van het bedrijfspand aan de Amert 310 te Veghel
(kantoorruimte, bedrijfshal). Curatoren hebben de huurovereenkomst
opgezegd met toestemming van de rechter-commissaris tegen 1 december
2009 en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De
verhuurder heeft een bankgarantie voor 2 maanden huur. Deze bankgarantie
is, vanw ege een achterstand, inmiddels getrokken. Het huurpand is
opgeleverd aan de verhuurder per 1 maart jl.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door de belastingdienst. Volgens opgaaf van
de directie en het management is het faillissement van curanda het directe
gevolg van de financiële slechte situatie binnen de groep. ABN AMRO Bank N.V.
heeft als financier van de groep in juli 2009 het krediet opgezegd. Als gevolg
van teruglopende orders en beschikbare liquide middelen konden nieuw e
projecten niet meer w orden opgestart aangezien inkoop van voorraad niet
meer mogelijk w as. Curatoren zullen een nader onderzoek instellen naar de
oorzaal van het faillissement. Het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement is nog niet afgerond. Aangezien curanda onderdeel w as van een
groep met vennootschappen, zullen curatoren het onderzoek in een groter
verband verrichten. Zoals curatoren in hun vorige verslag hebben aangegeven,
doen zij onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen. De externe
accountant heeft inmiddels de administratie bestudeerd. Naar aanleiding
daarvan hebben curatoren in de verschillende faillissementen nadere vragen
aan de bestuurder en haar controller gesteld. De antw oorden hierop hebben
curatoren inmiddels ontvangen en zullen nader w orden bestudeerd. Het
onderzoek van curatoren is de afgelopen periode gecontinueerd en diverse
vragen w erden inmiddels door de directie beantw oord w elke antw oorden door
curatoren w orden beoordeeld. Curatoren verw achten de komende periode het
onderzoek te kunnen afronden. Het onderzoek is vanw ege diverse nieuw
opgekomen aspecten in met name het faillissement van KSE Protech B.V. en
KSE Group B.V. nog niet afgerond. Op basis van het onderzoek hebben
curatoren recentelijk een concept verslag aan de directie gezonden omtrent de
oorzaak van het faillissement alsmede diverse vragen gesteld aan de directie
in het kader van hoor en w ederhoor. Deze vragen zijn nog niet beantw oord.
De directie heeft de vragen beantw oord. Curatoren beraden zich op dit
moment. Uit de gegeven antw oorden afgezet tegen verklaringen van derden
blijkt dat nader onderzoek noodzakelijk is. Een schikking w erd tot op heden
niet bereikt. Inmiddels zijn curatoren in gesprek met de directie en hun
raadsman omtrent een regeling in der minne w aarin tevens andere
geschilpunten (faillissement moedervennootschap KSE) w orden meegenomen.
Het overleg is opgeschort omdat curatoren en de directie eerst de uitkomst
van het door een accountant ingestelde onderzoek naar de administratie van
Rijkers w illen afw achten. De resultaten daarvan zijn inmiddels beschikbaar
doch curatoren dienen de resultaten nog met elkaar te bespreken. Dat zal op
korte termijn plaatsvinden. Het overleg heeft plaatsgevonden. Op dit moment
zijn nog bepaalde aspecten nader in onderzoek. Voorts vindt er overleg plaats
met de (advocaat van) de directie omtrent een regeling in der minne over
diverse nog af te w ikkelen punten in dit faillissement en die van de overige
groepsvennootschappen. Dit overleg is nog gaande en bevindt zich in de
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afrondende fase. Er is nog geen schikking bereikt. Curatoren zijn thans
voornemens om rechtsmaatregelen te starten. Er vindt momenteel nog nader
onderzoek plaats naar de administratie van diverse groepsvennootschappen.
Dit is nog niet gew ijzigd. Afgelopen periode spraken curatoren opnieuw met de
directie over een regeling en w erden nadere onderzoeksvragen gesteld door
curator aan Joanknecht en Van Zelst w elke met name zien op de relatie tussen
het faillissement van de moedervennootschap en curanda.
Verslag 18:
Recentelijk w erd met de directie een schikking getroffen omtrent alle lopende
disputen in de lopende faillissementen van dit concern. Curatoren overleggen
nog over de verdeling van het totale schikkingsbedrag van € 100.000,- over de
verschillende boedels. Daarna kan w aarschijnlijk de afw ikkeling van het
faillissement in gang gezet w orden daar er verder geen w erkzaamheden meer
te verrichten zijn.
Eindverslag:
Het schikkingsbedrag is verdeeld over de boedels. Het faillissement w ordt
afgew ikkeld.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12
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Op datum uitspraak faillissement w aren circa 12 mensen in dienst van curanda.
De personeelsleden zijn met machtiging van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd. In verband met een door curatoren bereikte doorstart van de
ondernemingsactiviteiten, heeft de voortzettende vennootschap (zie hierna)
aan alle personeelsleden een aanbod gedaan om in dienst te treden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Curatoren hebben vooralsnog geen onroerende zaken aangetroffen.
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Eindverslag:
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 17.500,00

€ 16.150,00

totaal

€ 17.500,00

€ 16.150,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curatoren hebben de nodige bedrijfsmiddelen aangetroffen zoals
kantoormeubilair, computers, kasten, gereedschappen, stellages e.d. De zaken
zijn in overleg met ABN AMRO Bank als (vermeend) pandhouder getaxeerd en
beschreven door Van Beusekom.
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Daarnaast hebben curatoren een aanhangw agen aangetroffen. Ook dit object
is door Van Beusekom beschreven en gew aardeerd.
In het kader van een doorstart hebben curatoren met instemming van ABN
AMRO Bank en de rechter-commissaris alle activa van curanda verkocht en
geleverd aan Rijkers Procestechnologie B.V. Deze vennootschap is een nieuw
opgerichte vennootschap van Smits Van Lieshout Beheer B.V. te Uden. Koper
heeft voor de inventaris een bedrag betaald ad euro 17.500,- ex BTW (inclusief
de aanhangw agen).
De opbrengst van de inventaris (euro 16.150,-) blijft in de boedel gelet op
artikel 57 lid 3 Fw . De opbrengst van de aanhangw agen (euro 1350,-) is na
aftrek van de omslag van de taxatiekosten en de boedelbijdrage van 5%
afgedragen aan ABN AMRO vanw ege haar pandrecht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja. Er zijn achterstanden in de betaling van loon- en omzetbelasting. De
belastingdienst had voor datum uitspraak faillissement bodembeslag gelegd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 8.000,00

€ 381,15

totaal

€ 8.000,00

€ 381,15

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum uitspraak faillissement w as nagenoeg al het w erk uitgefactureerd.
Er w aren w el enkele projecten onder handen. Curatoren hebben van de
directie een lijst ontvangen van de stand van zaken van de projecten. In veel
gevallen w as er vooruit gefactureerd doch nog niets aan het project gedaan.
Aan koper is het onderhanden w erk conform de hiervoor genoemde lijst
verkocht en overgedragen, zulks met instemming van ABN AMRO en de rechtercommissaris. Koper heeft een bedrag betaald ad euro 55.000,- (circa 30% van
de netto w aarde die te behalen is indien alle w erken w orden afgemaakt). ABN
AMRO claimt een pandrecht op deze opbrengst. Curatoren hebben die
aanspraak vooralsnog afgew ezen doch zijn nog in overleg met de bank. Het
overleg met de bank is nog niet afgerond aangezien nog niet alle zekerheden
van de bank ten opzichte van alle hoofdelijke schuldenaren uit het concern te
gelden zijn gemaakt en de kans reëel is dat de bank zich niet hoeft te verhalen
op deze opbrengst. Zodra deze opbrengst definitief is, zullen curatoren de
discussie met de bank voortzetten. De discussie met de bank lijkt thans
inhoudelijk gevoerd te moeten gaan w orden nu de resterende vordering van
ABN AMRO Bank zeer w aarschijnlijk niet voldaan kan w orden uit de nog te
realiseren opbrengst van het nog te verkopen pand van J. Van den Berg & Zn.
Beheer B.V. te W addinxveen. Het pand te W addinxveen is nog niet verkocht
doch ABN AMRO voert momenteel gesprekken met een koper w el zich in een
vergevorderd stadium bevinden. De koopsom zal niet voldoende zijn om de
vordering van de bank te kunnen voldoen zodat de discussie over de
opbrengst verkoop onderhanden w erken eerdaags verder met de bank
gevoerd zal moeten w orden. Gelet op de complexiteit van de vraag of de bank
aanspraak kan maken op de gerealiseerde opbrengst zullen curatoren
toestemming vragen aan de rechter-commissaris om advies in te w innen bij
een Hoogleraar. Het gevraagde advies van prof. Faber is nog niet ontvangen.
Het pand te W addinxveen is nog niet geleverd vanw ege een bodemonderzoek.
Het advies is inmiddels ontvangen en curator voeren momenteel overleg met
ABN AMRO. De verkoop van het pand in W addinxveen is aanstaande. Het pand
is inmiddels verkocht en geleverd. Curatoren voeren overleg met de bank
omtrent de discussie onderhanden w erken. Vanw ege personele w isselingen bij
de bank heeft de afw ikkeling van de discussie vertraging opgelopen. Curatoren
verw achten het debat komende periode te kunnen voortzetten dan w el een
besluit te kunnen nemen om de bank in rechte te betrekken indien er geen
regeling w ordt getroffen. Curatoren hebben niets meer van de bank vernomen
en zullen thans toestemming vragen aan de rechter-commissaris om tot
dagvaarding te mogen overgaan. Curatoren hebben de afgelopen periode een
reactie van de bank ontvangen. Teneinde een procedure te voorkomen hebben
curatoren de bank een schikkingsvoorstel gedaan. Daarop is nog geen reactie
van de bank gekomen. Deze kw estie is inmiddels afgew ikkeld door middel van
een schikking. De opbrengst onderhanden w erken is verdeeld tussen bank en
boedel in de verhouding 35-65.
De voorraad materialen (beperkt) is in opdracht van ABN AMRO Bank en
curatoren gew aardeerd door Van Beusekom. Koper heeft een bedrag ad
8000,- euro betaald voor de voorraad. Dit bedrag is na aftrek van de omslag
taxatiekosten en een boedelbijdrage van 5% afgedragen aan ABN AMRO op
grond van haar pandrecht.
Euro 8.000 euro minus euro 376,94 omslag taxatiekosten en minus euro
381,15 boedelbijdrage.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 41.000,00
totaal

€ 0,00

€ 41.000,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Curatoren hebben een debiteurenlijst ontvangen van de directie per 28
oktober 2009 voor een totaalbedrag van 518.183,-. Volgens deze
debiteurenlijst zou volgens de directie een bedrag van circa euro 90.000,“hard” zijn. Curatoren hebben met instemming van ABN AMRO en de rechtercommissaris de debiteuren overgedragen aan koper voor een bedrag van euro
41.000,-. Recentelijk is gebleken dat enkele debiteuren uit voornoemde
debiteurenlijst reeds op datum uitspraak faillissement hadden betaald, zulks
voor een bedrag van euro 20.522,47. Aangezien ABN AMRO bank zich inmiddels
op dat bedrag had verhaald, is dit bedrag, na overleg en goedkeuring met/
van de bank, aan koper doorbetaald onder aftrek van de bedragen die de
boedel nog van koper tegoed had, zoals de huur voor de periode vanaf datum
doorstart tot 1 maart jl. alsmede de nutsvoorzieningen en de opbrengst van
de w erkzaamheden die curanda vanaf datum uitspraak faillissement heeft
verricht tot aan datum doorstart en door koper zijn uitgefactureerd. Derhalve
resteerde een aan koper te betalen bedrag van euro 2711,52. Dit aspect is
afgew ikkeld.
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Nog overleg over te voeren met ABN AMRO vanw ege discussie pandrechten.
Curatoren maken ook hier aanspraak op 5% boedelbijdrage. Zoals hiervoor
vermeld is de discussie nog niet afgerond. Curatoren deden recentelijk een
schikkingsvoorstel aan de bank. Daarop is nog geen antw oord gekomen.
Eindverslag:
Deze kw estie is afgew ikkeld. ABN AMRO heeft in de afrekening een
boedelbijdrage voldaan aan de boedels van curanda en KSE Protech B.V.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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€ 2.700.000,00
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Curanda hield volgens de op dit moment bij curatoren bekende gegevens een
rekening aan bij de Rabobank en ABN AMRO bank . ABN AMRO Bank w as de
huisbankier van de KSE Groep. Per datum uitspraak faillissement had ABN
AMRO Bank een (hoofdelijke) vordering op nagenoeg alle vennootschappen die
deel uitmaken van de KSE Groep van circa euro 2,7 miljoen vanw ege diverse
leningen en vorderingen uit hoofde van rekening- courant. Rabobank had voor
zover curatoren nu bekend geen vordering per datum uitspraak faillissement.
€ 0,00
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Eindverslag:
Er is geen vordering.

5.2 Leasecontracten
Curanda heeft een leasecontract gesloten met Ad van der Heijden Lease B.V.
te Veghel ter zake een drietal auto’s. Daarnaast huurde curanda een
plottermachine van Lage Landen Vendor Lease. De contracten zijn opgezegd
c.q. ontbonden door de leasemaatschappijen. De voortzettende vennootschap
heeft de leasecontracten overgenomen c.q. nieuw e contracten afgesloten
zodat de schade voor curanda beperkt is. In verband met het door de
belastingdienst voor faillissement geleden bodembeslag, heeft de curator de
eigenaren gew ezen op de mogelijkheid tot het instellen van bezw aar tegen
dat beslag bij de Inspecteur van de Belastingdienst. Diverse bezw aren zijn
reeds door de Belastingdienst gehonoreerd en de betreffende eigendommen
van derden zijn door curatoren vrijgegeven aan de rechthebbende(n).
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank heeft aanspraak gemaakt op onder meer een recht van
hypotheek op onroerend goed in Bladel en W addinxveen doch deze zijn geen
eigendom van curanda. De bank heeft aanspraak gemaakt op verpanding van
debiteuren, voorraad, inventaris en onder handen w erken. Curatoren hebben
het pandrecht op onderhanden w erken nog niet erkend. Zij hebben daarover
binnenkort een gesprek met de bank teneinde te bezien of tot
overeenstemming gekomen kan w orden. Zoals hiervoor vermeld is de discussie
met de bank “geparkeerd” in afw achting van de definitieve positie van ABN
AMRO bank en verkoop van voornoemd pand te W addinxveen.
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Eindverslag:
Is afgew ikkeld. Curanda w as hier verder geen partij in.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curatoren hebben enkele eigendomsvoorbehouden beoordeeld en
afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Curatoren hebben de activiteiten van curanda voortgezet tot 16 november
2009 doch deze activiteiten w aren beperkt tot het uitvoeren van enkele
lopende regiew erkzaamheden (service op urenbasis). De daarmee gepaard
gaan kosten zijn beperkt gebleven tot brandstofkosten. Curatoren kunnen
daarnaast aanspraak maken op de nog uit te factureren w erkzaamheden die
vanaf faillissementsdatum zijn verricht. De w erkzaamheden die curanda kort
voor en na faillissementsdatum heeft verricht zijn inmiddels uitgefactureerd en
betrokken in de afrekening met koper. Koper heeft de BTW
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In het kader van een doorstart hebben curatoren activa van curanda verkocht
en geleverd aan Rijkers Procestechnologie B.V. te Uden. De datum van de
doorstart is 16 november 2009. Koper heeft totaal euro 153.000,- betaald aan
curatoren (w aaronder een bedrag van euro 29.500,- aan goodw ill).
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curatoren hebben (een deel) van de administratie ontvangen en zullen deze
beoordelen. Daarnaast hebben curatoren een digitale back up laten maken
van de volledige administratie van curanda (en de andere failliete
vennootschappen). Curatoren hebben in overleg met de rechter-commissaris
opdracht gegeven aan Joanknecht en Van Zelst Accountants te Eindhoven tot
het uitvoeren van een zogenaamde quick- scan naar de administratie van de
gefailleerde vennootschappen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet
voorhanden. Zoals curatoren in hun vorige verslag hebben aangegeven, doen
zij onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen. De externe accountant
heeft inmiddels de administratie bestudeerd. Naar aanleiding daarvan hebben
curatoren in de verschillende faillissementen nadere vragen aan de bestuurder
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en haar controller gesteld. De antw oorden hierop hebben curatoren inmiddels
ontvangen en zullen nader w orden bestudeerd. Het onderzoek is nog niet
geheel afgerond. Curatoren verw achten dat e.a. de komende periode afgerond
kan w orden. Op dit moment zijn er geen aanw ijzingen dat niet voldaan is aan
de boekhoudplicht. Zie hiervoor onder 1.7. Het door Joanknecht en Van Zelst
uitgevoerde nadere onderzoek is inmiddels afgerond. Het rapport is aan
curatoren verstrekt en curatoren zullen de uitkomsten op korte termijn met
elkaar bespreken.
Verslag 18:
Zie oorzaak faillissement
Eindverslag:
Afgerond.
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek. Dit aspect w ordt meegenomen in voornoemde quick- scan. Aan
deze verplichtingen lijkt te zijn voldaan.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek. Curatoren hebben ter controle of aan deze verplichting is
voldaan bescheiden opgevraagd bij de bestuurder. Dit aspect is afgew ikkeld
nu een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-05-2018
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In onderzoek. Dit aspect is nog in onderzoek. Aangezien curanda onderdeel is
van een groep van (failliete) vennootschappen, zullen curatoren het onderzoek
naar het gevoerde beleid in groter verband uitvoeren. Het onderzoek w ordtnu de resultaten van de quick scan naar de administratie recentelijk
voorhanden zijn gekomen- de komende periode voortgezet. Het onderzoek is
de afgelopen periode voortgezet doch w erd nog niet afgerond. Curatoren zijn
nog in gesprek met- onder meer- de directie en hun advocaat. Dit is niet
veranderd. Curatoren hebben diverse vragen aan de bestuurder gesteld.
Curatoren zijn tevens een onderzoek naar verhaalsmogelijkheden opgestart.
Curatoren hebben hun visie omtrent oorzaak faillissement voorgehouden aan
de directie alsmede diverse vragen zulks in het kader voor hoor en w ederhoor.
Curatoren hebben nog geen reactie van de directie ontvangen. Curatoren
hebben een reactie van de directie ontvangen en beraden zich op dit moment.
Relevant is nog dat curatoren in de faillissementen van andere
groepsvennootschappen ook nog een discussie met de directie voeren omtrent
selectieve betalingen in zicht van faillissement. Om die reden zal tevens
relevant zijn w at de verhaalsmogelijkheden zijn voor curatoren. Aangezien
curatoren geen inzage hebben (gekregen) in de verhaalsmogelijkheden en
daar aanstonds w el vanuit gaan zullen curatoren hun onderzoek voortzetten.
Inzake de kw estie selectieve betalingen in het faillissement van KSE Protech
B.V. w ordt getracht een regeling in der minne te treffen. De bestuurder in het
faillissement van Rijkers Procestechniek heeft betw ist dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur. Curatoren zullen nader onderzoek doen naar de feiten
en daartoe overleg voeren met diverse betrokkenen. Curatoren hebben nader
overleg gevoerd met enkele betrokkenen. Curatoren zijn inmiddels in gesprek
met de directie omtrent een eventuele regeling. Curatoren overw egen de
accountant die de quick scan heeft verricht te vragen om een kostenbegroting
om sommige aspecten van de administratie nader te onderzoeken, zulks naar
aanleiding van gesprekken met betrokkenen en het door de directie
opgevoerde verw eer tegen bestuurdersaansprakelijkheid. Curatoren hebben
recentelijk opdracht gegeven aan Joanknecht en Van Zelst accountants om
nader onderzoek te doen naar de financiële relatie tussen KSE en Rijkers en de
vraag of en in hoeverre de directie van KSE verw ijtbaar heeft gehandeld
jegens Rijkers. De reden voor het onderzoek w as met name gebaseerd op de
uitkomst van de quick scan en de gevoerde gesprekken met derden. Bij het
onderzoek zal de accountant belast met het onderzoek hoor en w ederhoor
toepassen ten aanzien van de directie.
Verslag 18:
Zie oorzaak faillissement

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Eindverslag:
Deze kw estie is uiteindelijk geschikt en de directie heeft een
schikkingsbedrag voldaan ad € 27.079,46. Zie ook het verslag van KSE
Protech B.V.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Op dit moment hebben curatoren nog geen paulianeuze transacties
aangetroffen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

11-07-2019
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Eindverslag:
Er zijn geen paulianeuze transacties aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 38.210,38
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Er zijn nog geen boedelvorderingen bij curatoren ingediend. Er zijn diverse
boedelvorderingen ingediend w aaronder de huur vanaf datum uitspraak
faillissement, nutsvoorzieningen en vordering UW V ter zake de
loongarantieregeling.
Verslag 18:
Curatoren verw ijzen naar het aan dit verslag gehechte tussentijdse financieel
verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 93.843,00
Op dit moment heeft de fiscus een vordering ingediend van euro 78.331,vanw ege niet betaalde omzet- en loonbelasting. Curatoren onderzoeken de
juistheid van deze vorderingen en of er nog aangiftes gedaan moeten
w orden.Met de Belastingdienst zullen curatoren overleg voeren omtrent de
W BA/ W BF. De Belastingdienst heeft aangegeven verder geen acties te
ondernemen in dit faillissement.
Verslag 18:
Curatoren verw ijzen naar het aan dit verslag gehechte tussentijds financieel
verslag. De fiscus heeft tot aan dit moment een vordering ingediend van euro
93.843,-.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 59.802,75

30-05-2018
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Van het UW V w erd tot op heden nog geen vordering ontvangen. Het UW V
heeft inmiddels een vordering ingediend van circa euro 60.000,-.
Verslag 18:
Curatoren verw ijzen naar het aan dit verslag gehechte tussentijds financieel
verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 14.656,88
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

30-05-2018
2

De curator heeft de schuldeisers aangeschreven aan de hand van de aan hem
overhandigde crediteurenadministratie, afkomstig van de directie. Op deze lijst
staan circa 40 schuldeisers vermeld voor een bedrag van circa euro 212.000
(exclusief ABN AMRO).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.530.346,10
Tot aan dit moment hebben nog schuldeisers voor een bedrag van circa euro
227.527,96 incl. BTW aan vorderingen bij curatoren ingediend. Curatoren
verw ijzen naar het aan dit verslag gehechte tussentijdse financieel verslag dat
is bijgew erkt tot 1 december 2009. Tot aan dit moment hebben crediteuren
voor een bedrag ad euro 820.129,84 aan vorderingen ter verificatie ingediend.
Curatoren verw ijzen naar het aan dit verslag gehechte tussentijds financieel
verslag. De nieuw e vordering van circa
€ 312.000,- houdt verband met een regresvordering die de curator van
zustervennootschap J. van den Berg W addinxveen B.V. bij curatoren heeft
ingediend vanw ege een vermeende regresvordering in verband met de
afw ikkeling met ABN AMRO Bank. Curatoren dienen deze vordering inhoudelijk
nog te beoordelen. Het lijkt er op dat op deze vordering geen aanspraak meer
w ordt gemaakt door de curator van
J. van den Berg W addinxveen BV nu dit faillissement is geëindigd.
Verslag 18:
Curatoren verw ijzen naar het aan dit verslag gehechte tussentijds financieel
verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Curatoren kunnen nog geen mededelingen doen over de w ijze van
beëindiging. Zulks is op dit moment nog van meerdere factoren afhankelijk
w aaronder de vordering van de bank en de opbrengsten van de zekerheden
uit de andere faillissementen en de w ijze w aarop de discussie met ABN AMRO
over de verpanding van het onderhanden w erk w ord afgerond. Gelet op de
omvang van de boedelkosten en de preferente vorderingen, verw achten
curatoren bij gelijkblijvende omstandigheden geen uitkering aan concurrente
schuldeisers te kunnen doen.
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Verslag 18:
Ondanks de toevoeging van een deel van het in genoemde schikkingsbedrag is
de verw achting dat er geen uitkering aan concurrente schuldeisers kan w orden
gedaan.
Eindverslag:
Er zal aan concurrente schuldeisers geen uitkering w orden gedaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden onderzoek administratie en beoordeling beleid bestuur, en overige
voorkomende w erkzaamheden.
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Eindverslag:
Onderzoeken zijn afgerond, faillissement w ordt afgew ikkeld.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend. Zulks is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijkheid en de gevoerde administratie. Inmiddels is er
overleg met de raadsman van de bestuurder omtrent een regeling in der minne
in de betreffende faillissementen. Het ziet ernaar uit dat op korte termijn
duidelijkheid kan komen of een schikking w el of niet kan w orden bereikt. Het
ziet er naar uit dat er geen schikking kan w orden bereikt omtrent de diverse
geschilpunten binnen de groepsvennootschappen. W aarschijnlijk zullen
curatoren rechtsmaatregelen moeten nemen zodat de afw ikkeling van de
faillissementen nog enige tijd op zich zal laten w achten.
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Verslag 18:
Aangezien er een schikking is bereikt verw achten curatoren de afw ikkeling van
het faillissement op korte termijn in gang te kunnen zetten.
Eindverslag:
Faillissement is in afw ikkeling.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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