OPENBAAR VERSLAG / TEVENS DIGITALE VERSIE
Zeventiende openbaar verslag in het faillissement van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAAYMAKERS B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17062198, statutair
gevestigd en (voorheen) kantoorhoudende te (5704 RG) Helmond aan de
Gerstdijk 4.
Zestiende openbaar verslag in het faillissement van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid PREFAWOOD B.V., ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 17215546, statutair gevestigd en (voorheen)
kantoorhoudende te (5707 AE) Helmond aan de Mierloseweg 169.
Gegevens ondernemingen
Faillissementsnummers:

Raaymakers B.V.
Prefawood B.V.

F.01/12/615
F.01/13/127

Datum uitspraken:

Raaymakers
Prefawood B.V.

26 juni 2012
5 februari 2013

Curator:

Mr. R.A.M.L. van Oeijen

Rechter-Commissaris:

Mr. C.A.M. de Bruijn (voorheen mr. I. Boekhorst)

Activiteiten ondernemingen:

Raaymakers B.V. hield zich bezig met de industriële
bewerking van hout.
Prefawood B.V. hield zich bezig met het
vervaardigen van overig timmerwerk voor de bouw
en de handel in en de productie van prefab
houtconstructies en prefab bouwelementen. Tijdens
het uitspreken van het faillissement waren de
activiteiten al geruime tijd gestaakt.

Omzetgegevens:

Raaymakers B.V.
Jaar
2009
2010
(concept) 2011

Omzet
5.196.756
7.558.334
7.146.204

Prefawood B.V.
Thans onbekend.
Personeel gemiddeld aantal:

Raaymakers B.V. had op datum faillissement 19
werknemers in dienst.
Prefawood B.V. had ten tijde van het uitspreken van
het faillissement geen personeel in dienst.

Pagina 1 / 19

Saldo einde verslagperiode:

Raaymakers B.V.
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt
per datum van dit verslag € 30.560,76.
Prefawood B.V.
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt
per datum van dit verslag € 0,-.

Verslagperiode:

16 december 2019 tot en met 15 juni 2020

Bestede uren in
verslagperiode:

Raaymakers B.V.
Prefawood B.V.

8 uur en 30 minuten
54 minuten

Bestede uren totaal:

Raaymakers B.V.
Prefawood B.V.

624 uur en 48 minuten
25 uur

Algemeen
Dit verslag sluit aan op eerdere verslagen. Hetgeen werd vermeld in de eerdere
verslagen is ook in dit verslag opgenomen en wel in een kleiner lettertype en cursief
gedrukt.
Het faillissement van Raaymakers B.V. werd door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch uitgesproken op 26
juni 2012, zulks met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr.
R.A.M.L. van Oeijen tot curator. Het faillissement werd op eigen aangifte uitgesproken. Het
aandeelhoudersbesluit tot het aanvragen van het faillissement dateert van 22 juni 2012.
Door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch werd op 5 februari 2013, het faillissement
uitgesproken van Prefawood B.V. De rechtbank heeft daarbij mr. P.J. Neijt als rechter-commissaris
benoemd en mr. R.A.M.L. van Oeijen als curator aangesteld. Het faillissement werd op eigen aangifte
uitgesproken. Het aandeelhoudersbesluit tot het aanvragen van het faillissement dateert van 17 januari
2013.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Raaymakers B.V.
Raaymakers B.V. is een zelfstandig familiebedrijf dat zich sinds 1877 bezighoudt met de import,
bewerking en verkoop van hout en houtproducten voor industriële doeleinden. Raaymakers B.V. maakt
onderdeel uit van een groter concern.
De aandelen van Raaymakers B.V. worden gehouden door Pirabel B.V., waar uiteindelijk de heer
P.J.M.E. Raaymakers aandeelhouder / bestuurder van is. Pirabel B.V. houdt een 67% aandelenbelang in
een vennootschap genaamd Parawell B.V. welke weer 100% van de aandelen houdt in de
vennootschappen Houtveste B.V. en PiraLease B.V. De overige 33% van de aandelen worden gehouden
door de broer van de heer P.J.M.E. Raaymakers, de heer M.J.R. Raaymakers. De curator verwijst naar
onderstaande organigram.
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Organigram:
P.J.M.E. Raaymakers

Fiscale Eenheid
- BTW

M.M.J.R. Raaymakers

Pirabel B.V.

Marabel B.V.

67%

100%
Wellwood B.V.

100%
Raaymakers B.V.

33%

100%
Telraam B.V.

100%

100%
Raaymakers
Houthandel B.V.

Prefawood B.V.

Fiscale Eenheid
- BTW
- VPB

Parawell B.V.

100%

100%

Houtveste B.V.

Piralease B.V.

Door de Rechtbank ’s-Hertogenbosch werd op 22 augustus 2012 het faillissement uitgesproken van
Raaymakers Houthandel B.V. De rechtbank heeft in het faillissement van Raaymakers Houthandel B.V.
tevens mr. P.J. Neijt als rechter-commissaris benoemd en R.A.M.L. van Oeijen als curator aangesteld.
De curator verwijst naar het op 1 oktober 2012 neergelegde eerste faillissementsverslag in het
faillissement van Raaymakers Houthandel B.V.
De curator verwijst naar het op 26 februari 2015 neergelegde zesde faillissementsverslag van
Raaymakers Houthandel B.V.

Prefawood B.V.
Prefawood B.V. maakt onderdeel uit van het faillissement van Raaymakers B.V. (F.01/12/615) Prefawood
B.V. is – evenals Raaymakers B.V. – een dochter van Pirabel B.V., waar uiteindelijk de heer P.J.M.E.
Raaymakers aandeelhouder / bestuurder van is. De curator verwijst naar bovenstaand organigram .
Door de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans rechtbank Oost-Brabant) werd op 5 februari 2013 het
faillissement van dochtervennootschap Prefawood B.V. uitgesproken. In het onderhavige verslag zal ook
nader bericht worden over het faillissement van Prefawood B.V. Voor een beter begrip van de
faillissementen uit de Raaymakers structuur verwijst de curator tevens naar het op 22 augustus 2012
uitgesproken faillissement van Raaymakers Houthandel B.V. De curator heeft in dit faillissement op
15 januari 2013 zijn tweede faillissementsverslag gedeponeerd.
De curator verwijst naar het op 26 februari 2015 neergelegde zesde faillissementsverslag van
Raaymakers Houthandel B.V.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

1.1.a Fiscale Eenheid Vpb/OB
Raaymakers B.V.
Raaymakers B.V. behoort, tezamen met Pirabel B.V. en Wellwood B.V., tot een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting.
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Prefawood B.V.
Voor zover de curator bekend is er geen fiscale eenheid Vpb en/of OB. De curator zal hier nog nader
onderzoek naar doen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

1.2 Winst en verlies
Raaymakers B.V.
Jaar
2009
2010
(concept) 2011

Winst en verlies
-46.457
168.211
-187.115

Prefawood B.V.
Jaar

Winst en verlies

2009

-26.933

2010

-232.688

Winst en verlies

1.3 Balanstotaal
Raaymakers B.V.
Jaar
2009
2010
(concept) 2011

Balanstotaal
3.726.372
4.353.703
3.480.751

Prefawood B.V.
Jaar
2010
2011

Balanstotaal
439.708
747.882

1.4 Lopende procedures
Raaymakers B.V.
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.
De curator verwijst naar onderdeel 5.6 van dit verslag.

Prefawood B.V.
Voor zover de curator bekend is één procedure aanhangig. Dit betreft een loonvordering van wijlen de
heer J.W.M. van Kessel.
Dit onderdeel is afgewikkeld. De curator verwijst naar onderdeel 9.1 van dit verslag.

1.5 Verzekeringen
Raaymakers B.V.
Voor zover bekend werden de gebruikelijke verzekeringen aangehouden, al dan niet tezamen met
Raaymakers Houthandel B.V. Voor zover de curator verzekeringen heeft aangetroffen zijn deze beëindigd.
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Prefawood B.V.
Voor zover bekend werden de gebruikelijke verzekeringen aangehouden, al dan niet tezamen met
Raaymakers B.V. Voor zover de curator verzekeringen heeft aangetroffen zijn deze beëindigd.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

1.6 Huur
Raaymakers B.V.
Raaymakers B.V. is gevestigd in een bedrijfspand staande en gelegen aan de Gerstdijk 4 te (5704RG)
Helmond. Deze ruimte werd gehuurd van Houtveste B.V. Voorts wordt de administratie van Raaymakers
B.V. verzorgd vanuit een pand gevestigd aan de Mierloseweg 169 te (5707 AE) Helmond.
Doordat er door de Rabobank Helmond U.A. een bodemverhuurconstructie is toegepast, zijn de
betreffende huurovereenkomsten reeds op 20 juni 2012 beëindigd.

Prefawood B.V.
De huur was voor datum faillissement reeds opgezegd.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

1.7 Oorzaak faillissement
Raaymakers B.V.
Aan de curator is medegedeeld dat de directe aanleiding voor het aanvragen van het faillissement van
Raaymakers B.V. liquiditeitstekorten waren welke zijn ontstaan door het wegvallen van een grote klant.
Door het wegvallen deze klant viel ongeveer € 1.200.000,- aan omzet weg. Daarnaast leverden andere
klanten minder orders aan waardoor de totale omzetdaling ongeveer 40 % bedroeg. Al sinds 2011 werd er
(zwaar) verlies geleden. De eerste helft van 2012 was wederom verlieslatend. De rente en aflossingen op
uitstaande leningen, bij Rabobank Helmond U.A., konden als gevolg hiervan niet meer worden voldaan.
Daarop heeft Rabobank Helmond U.A. de kredietovereenkomst opgezegd. Dit leidde uiteindelijk tot een
dusdanig liquiditeitstekort dat een faillissement onafwendbaar bleek.
De curator zal, uiteraard, onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De curator heeft vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de aangegeven oorzaken van het
faillissement niet juist zouden zijn.
De curator verwacht het onderzoek de komende verslagperiode af te ronden.
Tussen de heren Raaymakers en hun niet gefailleerde vennootschappen enerzijds en Rabobank
anderzijds worden 2 procedures gevoerd. Voor zover de curator bekend betreft het een procedure in
verband met (een vermeende) onrechtmatige kredietopzegging en een procedure over uitwinning van het
hypotheekrecht. De beide procedures worden gevoegd en voortgezet bij de Rechtbank Midden-Nederland.
De uitkomsten van deze procedures zijn mede van belang voor de vaststelling van de oorzaken van de
faillissementen.
De curator heeft kennisgenomen van een vonnis d.d. 18 juli 2018 van de Rechtbank Midden-Nederland.
De vorderingen van de heren Raaijmakers jegens Rabobank zijn afgewezen.
De curator heeft vernomen dat een hoger beroep tegen het vonnis is ingesteld.
De curator heeft vernomen dat de procedure naar een rolzitting in april 2020 is verwezen.

De curator heeft vernomen dat de procedure in verband met Covid-19 later dit jaar is.
Prefawood B.V.
De activiteiten van Prefawood B.V. zijn -volgens opgave van de bestuurder van curanda- reeds per 31
december 2011 beëindigd.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
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De curator tracht het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement van Raaymakers B.V. en
Prefawood B.V. de komende verslagperiode af te ronden. Dit onderzoek hangt nauw samen met het
onderzoek in het faillissement van Raaymakers Houthandel B.V. en de verrekeningen in rekening-courant.
De curator verwijst naar onderdeel 7.1 van dit verslag.
De curator verwacht het onderzoek de komende verslagperiode af te ronden.
De kwestie met betrekking tot de rekening-couranten kon in de afgelopen verslagperiode nog niet worden
afgewikkeld. De curator verwijst naar hetgeen gesteld is onder punt 7.1.
De curator heeft diverse onderhouden gehad met betrekking tot de openstaande rekening courant
vordering. Dit heeft nog niet tot betaling geleid. De curator zal de komende periode de vordering gaan
incasseren.
Tot incasso heeft het in de afgelopen verslagperiode niet geleid. De curator heeft diverse onderhouden
over de rekening courant vordering gehad mede in het licht van de procedure die Raaymakers voert tegen
Rabobank.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Raaymakers B.V.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 19 werknemer in dienst.

Prefawood B.V.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er geen personeel in dienst.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Raaymakers B.V.
In het jaar voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement waren er 19 werknemers in dienst.

Prefawood B.V.
In het jaar voor faillissement was er geen personeel in dienst.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

2.3 Datum ontslagaanzegging:
Raaymakers B.V.
De curator heeft de werknemers ontslag aangezegd bij brief van 29 juni 2012.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

2.4 Werkzaamheden
Raaymakers B.V.
Het onderdeel personeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.
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3. Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
Tot de activa van Raaymakers B.V. en Prefawood B.V. behoren geen onroerende zaken.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.2 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3 Hoogste hypotheek
Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Raaymakers B.V.
Tot de activa van Raaymakers B.V. behoren de voor de activiteiten van Raaymakers B.V. gebruikelijke
bedrijfsmiddelen, voor zover deze niet van Piralease B.V. werden geleased.

Prefawood B.V.
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.6 Verkoopopbrengst
Raaymakers B.V.
Niet van toepassing.
De curator heeft de bedrijfsmiddelen van Raaymakers B.V. verkocht voor een totale prijs van € 850.000,-.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage
Raaymakers B.V
Met Rabobank Helmond werd een boedelbijdrage van € 75.000,- overeengekomen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Raaymakers B.V.
De vordering van de fiscus is tot op heden nog niet bij de curator ingediend. Wel heeft de fiscus
bodembeslag gelegd voor een invorderbaar bedrag ad € 30.288,-.
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Deze fiscale vorderingen van de fiscus betreffen vorderingen zoals bedoeld in artikel 22 Invorderingswet
1990. Voor deze vorderingen geldt dat hiervoor ex artikel 21 Invorderingswet 1990 een voorrecht geldt ten
aanzien van –kort gezegd- bodemzaken. Dit voorrecht gaat voor op het bezitloos pandrecht dat de
Rabobank Helmond U.A. heeft op de bedrijfsinventaris welke zijn te betitelen als zogeheten bodemzaken.
De curator dient ex artikel 57 lid 1 Fw mede de belangen van de bevoorrechte schuldeisers te behartigen,
die in rang boven onder andere de pandhouder gaan. Dit betekent dat de boedel van de betreffende
vennootschap gerechtigd is op de opbrengst van de stil verpande bodemzaken indien en voor zover de
opbrengst van het vrije boedelactief onvoldoende is om de fiscus te voldoen (HR 26 juni 1998, JOR
1998/126). Ontvangt de fiscus, na omslag van de faillissementskosten, uit het vrije boedelactief minder
dan zijn vordering, dan heeft de fiscus voor zijn restantvordering recht op de netto- opbrengst van de stil
verpande bodemzaken (HR 12 juli 2002, JOR 2002/179).
Door Rabobank Helmond U.A. is een bodemverhuurconstructie toegepast waardoor de bezitloos verpande
zaken in vuistpand worden genomen door de Rabobank Helmond U.A. De productieruimte wordt vanaf
20 juni 2012 door de Rabobank Helmond U.A. van Houtveste B.V. gehuurd. In de productieruimte
bevinden zich enkele bodemzaken van Raaymakers B.V. Het merendeel van de bodemzaken betreffen
echter bodemzaken in eigendom van derden, met name van Piralease B.V. De bodemzaken van zowel
Raaymakers B.V. als Piralease B.V. zijn aan Rabobank Helmond U.A. verpand (zie hierna onder punt 5.3).
Op 17 juli 2012 is door de Belastingdienst bodembeslag gelegd. De fiscus is daartoe door de Rabobank
Helmond U.A. in de gelegenheid gesteld.
Tussen Belastingdienst / curator enerzijds en Rabobank anderzijds, bestaat een discussie over de
uitgevoerde bodemverhuurconstructie. Volgens de Belastingdienst / boedel is deze constructie niet juist
uitgevoerd. De totale vordering van de Belastingdienst, waarvoor het bodemvoorrecht geldig kan worden
gemaakt, bedraagt € 130.850,-. Een bedrag van € 20.000,- werd reeds op de faillissementsrekening
gestort aangezien van deze bodemzaken vaststond dat de opbrengst ex artikel 57 lid 3 juncto 21
Invorderingswet via de boedel dient te lopen. Voor het restant van de vordering van de Belastingdienst,
derhalve een bedrag van € 110.850,-, hebben de Belastingdienst, de curator en Rabobank verschillende
gesprekken gevoerd. Het bedrag is aan Rabobank overgemaakt onder de voorwaarden dat
Belastingdienst en boedel hier vooralsnog aanspraak op maken en dat mogelijk een procedure moet
uitwijzen wie het bedrag daadwerkelijk toekomt. Ten tijde van het opstellen van dit verslag is nog niet
duidelijk op welke wijze het geschil kan worden opgelost. De curator verwacht hier in een volgende verslag
op terug te komen.
Ook in de afgelopen verslagperiode hebben curator/Belastingdienst enerzijds en de Rabobank anderzijds
met elkaar gesproken over de toegepaste bodemverhuurconstructie. Recentelijk heeft de curator een
garantieovereenkomst van Rabobank ontvangen. Tussen curator/Belastingdienst enerzijds en de
Rabobank anderzijds zullen nadere gesprekken worden gevoerd over de vraag wie de resterende
opbrengst van € 110.850 tegemoet kan zien. De curator verwacht hier in het volgende verslag op terug te
komen.
Tussen de curator enerzijds en Rabobank Helmond U.A. anderzijds is op 31 oktober 2013 een
vaststellingsovereenkomst gesloten omtrent het bovenstaande. Ter voorkoming van een kostbare
procedure is door de curator - met toestemming van de Belastingdienst - overeengekomen dat Rabobank
aan de curator, althans de faillissementsboedel, een bedrag voldoet van EUR 15.000,-. Na ontvangst van
het bedrag maken noch de curator noch de Belastingdienst op grond van artikel 57 lid 3 jo. 21
Invorderingswet aanspraak op de restantverkoopopbrengst ad EUR 110.850,-. De betaling is op
14 november 2013 door de curator ontvangen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.
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Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving
Raaymakers B.V.
De curator heeft de nodige voorraden bij Raaymakers B.V. aangetroffen. Aangezien er door de Rabobank
Helmond U.A. een bodemverhuurconstructie is toegepast, heeft de curator de voorraad nog niet kunnen
inventariseren. Onderhanden werk bleek niet aanwezig.
De curator heeft de aangetroffen voorraden onderhands verkocht voor een bedrag van € 200.000,-.
Onderhandenwerk bleek niet aanwezig te zijn.
Een aantal dagen voor het faillissement heeft een crediteur met vermeend eigendomsvoorbehoud
gemeend voorraden, zonder instemming van medewerkers van Raaymakers B.V., af te voeren. Nu niet
blijkt van een eigendomsvoorbehoud, heeft de curator deze partij en de door haar ingeschakelde
vervoerder aansprakelijk gehouden voor de schade. Deze schade bedraagt circa € 88.000,-. Zonodig
zullen rechtsmaatregelen worden genomen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de betreffende partij, via haar raadsman, laten weten geen
aansprakelijkheid te erkennen. De curator onderzoekt thans de mogelijkheden om via een procedure de
schade te verhalen. De curator zal hier in het komende verslag op terug komen.
De curator is nog immer in overleg met Rabobank over het al dan niet nemen van rechtsmaatregelen. De
curator zal hier in een komend verslag op terug te komen.
De curator heeft besloten om namens de gezamenlijke schuldeisers rechtsmaatregelen te treffen jegens
de desbetreffende crediteur en de door haar ingeschakelde vervoerder.

Prefawood B.V.
De curator heeft geen voorraden / onderhanden werk aangetroffen.

3.10 Verkoopopbrengst
Raaymakers B.V.
Zoals de curator heeft aangegeven is een bedrag van € 200.000,- voldaan.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage
Raaymakers B.V.
De boedelbijdrage, welke ook van toepassing is voor de verkoop van de voorraden, bedraagt in totaliteit
€ 75.000,-.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.

Andere activa:
3.12 Beschrijving
De curator heeft in de faillissement en van Raaymakers B.V. en Prefawood B.V. geen andere activa
aangetroffen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.
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3.13 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.14 Werkzaamheden
Niet van toepassing.

4. Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
Raaymakers B.V.
Aan de curator is een lijst van openstaande vorderingen op debiteuren overhandigd welke sluit op een
bedrag van € 690.109,32. De pandhouder, Rabobank Helmond U.A., is reeds gestart met de
inningwerkzaamheden door middel van tussenkomst van De Lage Landen.
Zoals de curator in zijn aanvangsverslag heeft gemeld, incasseert pandhoudster, Rabobank Helmond
U.A., de vorderingen op debiteuren. Ten tijde van het opstellen van dit verslag bedraagt het uitstaande
debiteurensaldo nog € 517.763,53, waarvan een bedrag ad € 375.000,- oninbaar lijkt.
De stand van de debiteureninning is als volgt. Het openstaand debiteurensaldo per 13 juli 2012 bedroeg
€ 789.621.62. Het bedrag dat reeds geïnd is tot en met 20 juni 2013 bedraagt € 271.273,98. Thans
bedraagt het nog openstaande debiteurensaldo een bedrag van € 518.347,64. Het saldo van de disputen
bedraagt per 20 juni 2013 een bedrag van € 379.675,69.
De curator heeft aan Rabobank verzocht een overzicht te verstrekken van de geïnde vorderingen. Ten
tijde van het opstellen van dit verslag heeft de curator deze inzage niet.
De curator heeft nog geen overzicht van de geïnde vorderingen ontvangen. De curator hoopt dit overzicht
in de volgende verslagperiode te kunnen ontvangen.
De curator verwacht op korte termijn een overzicht te ontvangen van de geïnde vorderingen op
debiteuren.
De curator heeft nog altijd geen duidelijk inzicht in de geïnde vorderingen op debiteuren en zal dit
nogmaals opvragen.

Prefawood B.V.
Uit de administratie van Prefawood B.V. blijkt een debiteurenpost van € 89.547,50. Deze vordering is als
volgt opgebouwd. Een vordering ad € 83.300,- op Bouwbedrijf van Bree B.V. (“BVB”). BVB is op 3 april
2012 in staat van faillissement verklaard. Voorts bestaat er nog een vordering ten bedrage van € 6.247,50.
Deze vordering zal worden geïnd in samenspraak met de pandhouder, Rabobank.
Het is thans niet gelukt om de vordering te innen. Er zal ik de komende verslagperiode een laatste poging
worden ondernomen.
De vorderingen van Prefawood B.V. moeten als oninbaar worden aangemerkt.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

4.2 Opbrengst
De curator verwijst naar hetgeen vermeld onder 4.1.

4.3 Boedelbijdrage
De curator verwijst naar hetgeen vermeld onder 4.1.
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4.4 Werkzaamheden
De curator verwijst naar hetgeen vermeld onder 4.1.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Raaymakers B.V.
Zoals aangegeven is Rabobank Helmond U.A. huisbankier van Raaymakers B.V. Rabobank Helmond
U.A. heeft, ten tijde van het faillissement, een financiering uitstaan van € 6.604.854,00 exclusief rente en
kosten. Aan de curator is medegedeeld dat alle vennootschappen uit de Raaymakers groep hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor het bancaire krediet.
De vordering van de Rabobank Helmond U.A. op Raaymakers B.V. bedraagt, ten tijde van het
faillissement, € 494.208,00 exclusief rente en kosten.
De vordering van Rabobank Helmond U.A. zal inmiddels lager zijn als gevolg van uitgewonnen
zekerheden. Het is voor de curator nog niet duidelijk wat de exacte vordering van Rabobank Helmond
U.A. op dit moment bedraagt.
Voorts is aan de curator medegedeeld dat Raaymakers B.V. nog een rekening aanhoudt bij BNP Paribas
Fortis te Neerpelt en een rekening bij de ABN AMRO N.V.
BNP Paribas Fortis te Neerpelt heeft een bedrag van € 13.143,75 op de faillissementsrekening
overgeboekt. Het saldo op een ABN AMRO N.V. bankrekening bedroeg € 203,63. Ook dit bedrag is op de
faillissementsrekening bijgeboekt.
Ten tijde van het opstellen van dit verslag is nog onduidelijk wat de hoogte van de vordering van de
Rabobank Helmond U.A. zal zijn als gevolg van de uitgewonnen zekerheden. De curator verwacht hier in
het volgende verslag op terug te komen.
Vooralsnog is voor de curator onduidelijk wat de exacte hoogte is van de vordering van Rabobank
Helmond U.A. De curator verwacht de komende verslagperiode hierover uitsluitsel te verkrijgen.

Prefawood B.V.
Uit hoofde van een rekening-courant met nummer 1710.27.329 op datum faillissement circa € 2.229,15.
Voorts is Prefawood B.V. aansprakelijk voor de totale schuld van Raaymakers B.V. c.s. voor een bedrag
van circa € 5.000.000,-.

5.2 Leasecontracten
Raaymakers B.V.
De materiële vaste activa waarvan Raaymakers B.V. gebruik maakt zijn geleased van Piralease B.V.
Voorts is er nog rijdend materieel (een zijlader) dat wordt geleased van De Lage Landen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Voor zover de curator bekend zijn er geen leasecontracten afgesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden
Raaymakers B.V.
Ten tijde van het opstellen van dit verslag heeft Rabobank Helmond U.A. de hierna te melden
zekerheden:
- 1e hypothecaire inschrijving ad € 4.550.000,- op de Gerstdijk 4 te Helmond, dit pand is eigendom van
Houtveste B.V.;
- pandrechten op machines, inventaris, voorraden, debiteuren, huurpenningen;
- 1e hypothecaire inschrijving op enkele percelen akkerbouw- en bosgrond en 2e hypotheek op Gerstdijk
4 te Helmond, gezamenlijk ad € 1.100.000,-;
- verpanding aandelen Houtveste B.V. door Parawell B.V.;
- verpanding aandelen Parawell B.V. door Pirabel B.V.
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Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
De Rabobank Helmond U.A. heeft de de hierna te melden zekerheden:
- 1e hypothecaire inschrijving ad € 4.550.000,- op de Gerstdijk 4 te Helmond, dit pand is eigendom van
Houtveste B.V.;
- pandrechten op machines, inventaris, voorraden, debiteuren, huurpenningen;
- 1e hypothecaire inschrijving op enkele percelen akkerbouw- en bosgrond en 2e hypotheek op Gerstdijk 4
te Helmond, gezamenlijk ad € 1.100.000,-;
- verpanding aandelen Houtveste B.V. door Parawell B.V.;
- verpanding aandelen
De curator heeft vernomen dat het pand aan de Gerstdijk inmiddels door executie is verkocht.

5.4 Separatistenpositie
De curator verwijst hierbij naar punt 3.8.

5.5 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud
Raaymakers B.V.
Er hebben zich crediteuren gemeld die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.
In de afgelopen verslagperiode hebben crediteuren die zich met een eigendomsvoorbehoud gemeld, hun
zaken teruggekregen.
De curator heef geconstateerd dat één leverancier - met behulp van een hulppersoon - een grote
hoeveelheid hout heeft weggenomen aan de vooravond van het faillissement van Raaymakers B.V. De
curator is van mening dat als gevolg hiervan de gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld, omdat er geen
sprake meer was van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud (door oneigenlijke vermenging), althans er
meer hout is meegenomen dan op grond van het eigendomsvoorbehoud zou kunnen worden
gerevindiceerd. De curator heeft getracht deze kwestie in der minne te regelen. Dit is helaas niet gelukt.
De curator heeft thans een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt en daarin wordt een
schadevergoeding gevorderd van voormelde leverancier en diens hulppersoon.
De curator verwijst voor de gestarte procedure naar hetgeen in hoofdstuk 9 is gesteld.

Prefawood B.V.
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Reclamerechten
Raaymakers B.V.
Er hebben zich crediteuren gemeld die een beroep doen op een reclamerecht.

Prefawood B.V.
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een reclamerecht.

5.8 Retentierechten
Raaymakers B.V.
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren met retentierechten gemeld.

Prefawood B.V.
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een retentierecht.
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5.9 Werkzaamheden.
Raaymakers B.V.
De curator zal zich bezighouden met het afwikkelen van de eigendomsvoorbehouden
Deze werkzaamheden zijn afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.

6. Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

Doorstart
6.3 Beschrijving
Raaymakers B.V.
De curator heeft, in samenspraak met de pandhouder, Rabobank Helmond U.A., uitgebreid met
verschillende geïnteresseerde partijen gesproken. Tot aan het opstellen van dit verslag heeft de curator
getracht een doorstart te bewerkstelligen.
Zoals het er nu naar uit ziet, zal geen doorstart kunnen plaatsvinden. De curator verwacht hier in een
volgend verslag op terug te komen.
Van een eigenlijke doorstart is geen sprake geweest. De curator heeft, in overleg met Rabobank Helmond
U.A., de aangetroffen activa (al dan niet) in eigendom toebehorend van Raaymakers B.V.,
maar mogelijk ook toebehorend aan Piralease B.V., verkocht en geleverd voor een totaalbedrag van
€ 1.050.000,-.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording
Raaymakers B.V.
Niet van toepassing.
De curator heeft getracht om te komen tot een doorstart van de activiteiten van Raaymakers B.V.
Verschillende partijen zijn daartoe uitgenodigd. Ondanks die inspanningen heeft het evenwel niet kunnen
leiden tot een doorstart. Wel heeft de curator uiteindelijk aan Ligema B.V. de activa van Raaymakers B.V.
en / of Piralease B.V. verkocht voor € 1.050.000,-.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.
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6.5 Opbrengst
Raaymakers B.V.
De totale opbrengst bedroeg € 1.050.000,-.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage
Raaymakers B.V.
Tussen de curator en Rabobank is een boedelbijdrage van € 75.000,- afgesproken en ook voldaan.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
Niet van toepassing.

6.7 Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Raaymakers B.V.
De curator heeft een deel van de administratie ontvangen en zal deze beoordelen. Vooralsnog lijkt de
administratie op orde. De curator krijgt alle gevraagde inlichtingen.
De administratie van Raaymakers B.V. lijkt op orde. De curator krijgt, hoewel moeizaam, alle gevraagde
inlichtingen.
Vooralsnog lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de administratie op orde is.
De curator onderzoekt de rekening-courant verhoudingen tussen een aantal vennootschappen en de
(indirect) bestuurders en aandeelhouders. De curator heeft geconstateerd dat kort voor faillissement nog
verrekeningen hebben plaatsgevonden ten gevolge waarvan Raaymakers B.V. mogelijk is benadeeld. De
curator zal deze verrekeningen de komende verslagperiode nader onderzoeken.
Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond. De curator verwacht het onderzoek de komende
verslagperiode af te ronden.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met de raadsman van Raaymakers c.s. overleg gehad
over deze verrekeningen. Dit overleg heeft nog niet tot de gewenste duidelijkheid geleid.
Ondanks verzoek van de curator heeft de raadsman van Raaymakers c.s. nog niet inhoudelijk gereageerd
op vragen van de curator met betrekking tot de rekening-courantverhoudingen. De curator zal daarom
nadere maatregelen treffen.
De curator verwijst naar hetgeen gesteld is onder hoofdstuk 1.7.
De curator is met de heer Raaymakers in overleg over afdoening van de rekening-courantpositie. De
curator verwacht hierover in een volgend verslag te kunnen berichten.

De curator is in de afgelopen verslagperiode een regeling met de heer Raaymakers
overeengekomen. De heer Raaymakers heeft naar aanleiding daarvan een bedrag van
€ 4.000,- aan de boedel voldaan.
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Prefawood B.V.
De curator heeft een deel van de administratie ontvangen en zal deze beoordelen. De curator krijgt alle
gevraagde inlichtingen.
Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond. De curator verwacht het onderzoek de komende
verslagperiode af te ronden.

7.2 Depot jaarrekeningen
Raaymakers B.V.
De laatste drie jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
De jaarrekening 2010 is tijdig gedeponeerd echter de jaarrekening 2009 is te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuring verklaring accountant
Raaymakers B.V.
Huisaccountant van Raaymakers B.V. is Wesselman Registeraccountants B.V., de heer J.H.P.A. van der
Maat. De heer J.H.P.A. van der Maat heeft op 15 juli 2011 zijn accountantsverklaring afgegeven.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Prefawood B.V.
De onderneming maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen ingevolge art. 2:396 BW.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./De Roy)
bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art.
3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de
aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Raaymakers B.V.
De vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur dient nog nader te worden onderzocht. De curator
verwacht hier in het volgende verslag op terug te komen.
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal de komende verslagperiode worden afgerond.
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. De curator zal het onderzoek de komende
verslagperiode voortzetten.
De curator heeft geconstateerd dat tussen Raaymakers B.V. en Prefawood B.V. enerzijds en een aantal
groepsvennootschappen anderzijds kort voor faillissement verrekeningen in rekening-courant hebben
plaatsgevonden. De curator onderzoekt de rechtmatigheid van deze verrekeningen in rekening-courant.
De curator verwijst naar hetgeen gesteld is in punt 7.1

Prefawood B.V.
De curator zal nader onderzoek verrichten naar onbehoorlijk bestuur.
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal de komende verslagperiode worden afgerond.
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Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. De curator zal het onderzoek de komende
verslagperiode voortzetten.
Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond. De curator verwacht het onderzoek de komende
verslagperiode af te ronden.
De curator verwijst naar hetgeen gesteld is in punt 7.1

7.6 Paulianeus handelen
Raaymakers B.V.
Eventuele paulianeuze handelingen worden nog onderzocht.
De curator zal ook de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar paulianeuze
rechtshandelingen.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator geen paulianeuze rechtshandelingen waargenomen. De
curator zal zijn onderzoek voortzetten.
De curator zal onderzoeken of de verrekeningen van diverse rekening-courant vorderingen en schulden
als paulianeus kunnen worden bestempeld.
Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond. De curator verwacht het onderzoek de komende
verslagperiode af te ronden.
De curator verwijst naar hetgeen gesteld is in punt 7.1

Prefawood B.V.
De curator zal nader onderzoek verrichten naar paulianeuze handelingen.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator geen paulianeuze rechtshandelingen waargenomen. De
curator zal zijn onderzoek voortzetten.
De curator zal onderzoeken of de verrekeningen van diverse rekening-courant vorderingen en schulden
als paulianeus kunnen worden bestempeld.
Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond. De curator verwacht het onderzoek de komende
verslagperiode af te ronden.
De curator verwijst naar hetgeen gesteld is in punt 7.1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen.
Raaymakers B.V.
Er zijn vier boedelvorderingen bij de curator ingediend voor een totaalbedrag van
€ 121.738,04.
Prefawood B.V.
Er zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.
8.2 Preferente vorderingen van de fiscus
Raaymakers B.V.
De fiscus heeft preferente vorderingen bij de curator ingediend voor een totaalbedrag
van € 596.695,-.
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Prefawood B.V.
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen bij de curator ingediend voor een
totaalbedrag van € 8.061,-.
8.3 Preferente vorderingen van het UWV
Raaymakers B.V.
Het UWV heeft preferente vorderingen bij de curator ingediend voor een totaalbedrag
van € 88.859,87.
Prefawood B.V.
Het UWV heeft preferente vorderingen bij de curator ingediend voor een totaalbedrag
van € 5.268,68.
8.4 Andere preferente vorderingen
Raaymakers B.V.
Andere crediteuren met een preferente vordering hebben voor een totaalbedrag van
€ 3.586,65 aan vorderingen bij de curator ingediend.
Prefawood B.V.
Er zijn geen andere crediteuren met een preferente vordering.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Raaymakers B.V.
Het aantal crediteuren met een concurrente vordering bedraagt 109.
Prefawood B.V.
Twee crediteuren met een concurrente vordering hebben zich bij de curator gemeld.
8.6 Bedrag concurrente vorderingen
Raaymakers B.V.
Crediteuren met een concurrente vordering hebben voor een totaalbedrag van
€ 1.088.741,- aan vorderingen bij de curator ingediend.
Prefawood B.V.
Crediteuren met een concurrente vordering hebben vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag ad € 4.984,44.
9. Procedures
9.1 Naam wederpartij(-en)
Raaymakers B.V.
Op dit moment zijn er, voor zover de curator bekend, geen lopende procedures.
De curator verwijst naar onderdeel 3.9 en 5.6 van dit verslag.

Prefawood B.V.
Het UWV bekijkt - in samenspraak met de gemachtigde van wijlen de heer Van Kessel en zijn erfgenamen
- of de betaling door het UWV wordt overgenomen. Thans is daarvan geen bericht van het UWV noch van
de gemachtigde door de curator ontvangen.
De curator zal in de komende verslagperiode nagaan of de betaling thans is overgenomen.
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Het UWV heeft inmiddels een preferente vordering in het faillissement van Prefawood B.V. ingediend.

9.2 Aard procedure(-s)
Raaymakers B.V.
Niet van toepassing.
De curator verwijst naar onderdeel 3.9 en 5.6 van dit verslag.

Prefawood B.V.
Voor zover de curator bekend is er één procedure aanhangig in verband met een loonvordering van wijlen
de heer J.W.M. van Kessel.

9.3 Stand procedure(-s)
Raaymakers B.V.
Niet van toepassing.

Prefawood B.V.
Het UWV behandelt momenteel de aanvraag van de erfgenamen van wijlen de heer J.W.M. van Kessel.
Leverancier eigendomsvoorbehoud
De curator verwijst naar onderdeel 3.9 van dit verslag. De curator procedeert thans tegen een leverancier
en een door de leverancier ingeschakelde derde die tezamen een hoeveelheid hout hebben afgevoerd
kort voor datum faillissement. De leverancier beroept zich op een eigendomsvoorbehoud. De curator stelt
zich op het standpunt dat het eigendomsvoorbehoud, indien en voor zover van toepassing, door
oneigenlijke vermenging teniet is gegaan. De curator vordert een schadevergoeding van de leverancier en
de door de leverancier ingeschakelde derde uit hoofde van onrechtmatige daad. De curator verwacht dat
de rechtbank de komende verslagperiode een comparitie van partijen gelast.
De comparitie van partijen is, na een verzoek om uitstel van de zijde van de wederpartijen, bepaald op 1
september a.s.
De bovengenoemde kwestie is afgewikkeld door het tot stand komen van een schikking. Het
schikkingsbedrag ter hoogte van € 17.500,- is door de curator ontvangen.

9.4 Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onduidelijk op welke wijze en op welke termijn het faillissement van Raaymakers B.V. kan
worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met de
navolgende werkzaamheden:
−

afwikkeling van het faillissementen.

10.3 Indiening volgend verslag
In het arrondissement ’s-Hertogenbosch is het gebruikelijk dat telkens na verloop van
zes maanden een nieuw openbaar verslag ter griffie zal worden gedeponeerd.
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Disclaimer
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn 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.
Eindhoven, 24 juni 2020

R.A.M.L. van Oeijen
curator
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