Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

16
25-04-2021
F.02/13/542
NL:TZ:0000013780:F001
04-06-2013

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr I. Stolting

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hellemons Bestratingen B.V.

30-07-2018
1

Gegevens onderneming
Kapelstraat 23
4741 SB HOEVEN

30-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Straten maken; het uitoefenen van een bestratingsbedrijf.

30-07-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
11
Toelichting
Ontslag aangezegd op 5 juni 2013, na verkregen toestemming.
Daarnaast w erd door failliet met enige regelmaat gebruikt gemaakt van
uitzendkrachten en ZZP-ers.

Boedelsaldo

30-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 94.395,18

30-07-2018
1

Toelichting
Debiteuren geïnd zow el zelf als na betaling op de reguliere bankrekening na
datum faillissement.
€ 94.402,80

05-03-2019
12

Toelichting
Er hebben enkele rentebetalingen plaatsgevonden op de boedelrekening.
€ 94.419,27

13-09-2019
13

Toelichting
Maandelijkse rentebetalingen
€ 94.429,24

21-03-2020
14

€ 94.430,79

05-10-2020
15

Toelichting
tot en met maart 2020 is nog rente bijgeschreven; met ingang van april 2020
w ordt er geen rente meer vergoed over het banksaldo.

Verslagperiode
van
4-10-2017

30-07-2018
1

t/m
30-7-2018
van
31-7-2018

05-03-2019
12

t/m
5-3-2019
van
6-3-2019

13-09-2019
13

t/m
13-9-2019
van
14-9-2019

21-03-2020
14

t/m
21-3-2020
van
22-3-2020
t/m
5-10-2020

05-10-2020
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

12

1 uur 51 min

13

3 uur 28 min

14

2 uur 29 min

15

0 uur 43 min

16

0 uur 37 min

totaal

9 uur 8 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode is er contact gew eest met (kantoorgenoten van) mr
Van Katw ijk, die enige informatie heeft over een project in Rotterdam dat door
failliet moet zijn aangenomen en geruisloos is overgenomen door de nieuw e
onderneming op naam van zijn dochter.
Verder is contact gew eest en gezocht met een uitzendbureau dat op dat w erk
mensen zou hebben geleverd, eveneens geruisloos eerst aan failliet en later
aan de onderneming van de dochter. Tot op heden heeft de
uitzendonderneming geen verklaring afgelegd of aangegeven een verklaring te
w illen afleggen.

30-07-2018
1

Er is getracht het uitzendbureau te bew egen een verklaring af te laten leggen.
Het uitzendbureau heeft thans nog w ekelijks 3 personeelsleden aan het w erk
bij/voor M. Hellemons Bestratingen B.V. en is daarom huiverachtig of zelfs
w eigerachtig een verklaring af te leggen over hetgeen zich in Rotterdam heeft
afgespeeld. In overleg met mr Van Katw ijk zal nu de gemeente Rotterdam als
opdrachtgever en de besloten vennootschap Jac Barendregt Infra B.V. te
Rhoon w orden verzocht nadere informatie te verstrekken omtrent de opdracht,
de aanvang van de w erkzaamheden en de betalingen, de betaaldata en de
ontvanger van die betalingen. Een deel van die informatie is reeds bekend,
maar het belangrijkste ontbreekt vooralsnog.

05-03-2019
12

In de afgelopen periode is plotsklaps een postblokkade gevestigd op het adres
van failliet. Inmiddels is die postblokkade w eer opgeheven en ontvangt de
curator geen post meer voor M. Hellemons Bestratingen B.V.

13-09-2019
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van failliet w erd gevormd door haar enig aandeelhouder, de
besloten vennootschap Rien Hellemons Beheer B.V. Op haar beurt w ordt Rien
Hellemons Beheer B.V. bestuurd door de heer M.M. Hellemons.

30-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, geen.

30-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Het merendeel van de verzekeringen loopt en/of liep via Rien Hellemons
Beheer B.V. De verzekeringen die louter betrekking hadden op failliet, zijn of
w erden reeds opgezegd c.q. beëindigd.

30-07-2018
1

1.4 Huur
Failliet huurde een deel van het bedrijfspand van Rien Hellemons Beheer B.V.
Ook de benodigde voertuigen, zoals bestelbussen en ander rollend materieel
w erden ad hoc ingehuurd door failliet bij Rien Hellemons Beheer B.V. De
daartoe verzonden facturen w erden al geruime tijd niet meer voldaan, maar
w erden in rekening-courant verrekend.

30-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Vanaf 2010 heeft failliet geen w inst meer kunnen maken. Sterker nog, er w erd
verlies geleden. Het jaar 2012 w as daarin een dieptepunt. Het aantal
opdrachten is drastisch teruggelopen en daarmee dus ook de omzet en
gerealiseerde w inst. Daar komt nog bij dat de heer Hellemons te kampen heeft
gehad met ernstige ziekte, w aarvan hij w elisw aar is hersteld, maar w aarvan
hij toch nog ook de lichamelijke gevolgen dagelijks ervaart. Alles bij elkaar
heeft dit ertoe geleid dat failliet haar vaste lasten niet kan voldoen en dat ze
ook niet in staat is om haar regelmatig terugkerende leveranciers te betalen.
Dat heeft de heer Hellemons en Rien Hellemons Beheer B.V. doen besluiten het
eigen faillissement aan te vragen.

30-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

30-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

30-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-6-2013

12

er w as een personeelslid dat zelf reeds had opgezegd, maar of die
opzegging zou w orden gehandhaafd, w as de vraag, zodat de
curator ook voor dit 12e personeelslid ontslagtoestemming heeft
gevraagd.

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.V.T.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w aarvan failliet gebruik maakte, w a-ren eigendom van
Rien Hellemons Beheer B.V. Voor het gebruik van de bedrijfsmiddelen w as
failliet maandelijks een huur-/gebruiksvergoeding verschuldigd aan Rien Hellemons Beheer B.V. Rien Hellemons Beheer B.V. heeft voor dit gebruik facturen
gezonden die onbetaald w erden gelaten. Terzake is inmiddels de vordering in
het faillisse-ment ingediend.

30-07-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
W ellicht van toepassing, zij het dat nagenoeg geen belastingschulden
bestaan.

30-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Ten tijde van het uitgesproken faillissement
w erden nog op één plaats w erkzaamheden
verricht. De w erkzaamhe-den w aren nog niet
afgerond en konden ook nog niet gefactureerd
w orden. In overleg met Rien

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Er bleek nog sprake te zijn van een
ziekteverzuimpolis w aarop uitkering plaats vond.
Daarnaast w as premie betaald voor een volledig
jaar, w aarop een restitutie heeft plaats
gevonden.

€ 5.100,69

€ 5.100,69

totaal

€ 5.100,69

€ 5.100,69

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Blijkens de administratie van failliet w as er per
30 mei 2013 een bedrag van € 433.795,57 te
vorderen van gew one debiteuren. Daarnaast is
kennelijk nog een overeenkomst van geldlening
verstrekt, hetgeen nog een aanvullende
vordering van € 4.500,- oplevert.
totaal

Boedelbijdr.
€ 114.939,54

€ 0,00

€ 0,00

€ 114.939,54

Toelichting debiteuren
Met de bestuurder van failliet w erd inmiddels besproken en overeengekomen,
mede omdat de financiering bij de Rabobank w erd voldaan door de
bestuurder/aandeelhouder, dat de incasso door haar zelf zal plaats vinden en
dat de curator daaraan zijn medew erking zal verlenen; reeds geïncasseerde
en/of ontvangen bedragen blijven in de boedel.

30-07-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 14.659,08
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is komen te vervallen c.q. deze w erd voldaan door
Hellemons Beheer B.V., die daarvoor geen vordering indient, maar w el de
bevoegdheid en instemming heeft gekregen om debiteuren te innen. Als
financier heeft Hellemons Beheer B.V. inmiddels verzocht haar vordering van €
447.950,66 te erkennen. De curator heeft dit, onder voorbehoud van aftrek
van ontvangen betalingen door verpande debiteuren, bevestigd.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

30-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De voormelde Rabobank heeft pandrechten gevestigd op huidige en
toekomstige inventaris, voorraden en vorderingen op derden. Ook Rien
Hellemons Beheer B.V. heeft pandrechten bedongen op vorderingen op
derden. Rien Hellemons Beheer B.V. ging er vanuit dat zij de enige pandhouder
w as en heeft aangegeven de openstaande debiteuren zelf te zullen innen.
Nadien is de curator door de Rabobank geïnformeerd omtrent een eerder en
ouder pandrecht en op basis daarvan is Rien Hellemons Beheer B.V.
aangeschreven om volledige openheid van zaken te geven met betrekking tot
de inning van debiteuren. Het is inmiddels gebleken dat de Rabobank nog
geen afstand doet of heeft gedaan van haar pandrechten en dat Rien
Hellemons Beheer B.V. derhalve te vroeg is overgegaan tot openbaarmaking
van haar pandrecht. Het is gebleken dat meerdere debiteuren, ondanks
aangeschreven te zijn door Rien Hellemons Beheer, openstaande facturen
gew oon op de rekening van failliet hebben betaald. De Rabobank is inmiddels
verzocht en gerappelleerd om minstens alle creditmutaties van na de
faillissementsdatum over te maken naar de faillissementsrekening. Tot op
heden is dat niet gebeurd. Eveneens is de Rabobank vriendelijk verzocht en
gerappelleerd om het saldo van de G-rekening over te maken naar de
Belastingdienst en ook dit is tot op heden niet gebeurd. Van een negatief
saldo op de gew one bankrekening van failliet van bijna € 15.000,- per de
faillissementsdatum staat inmiddels een creditsaldo van ruim € 62.000,-. Een
bedrag van € 77.000,- zou dus op de faillissementsrekening bijgeschreven
moeten w orden. Van de Rabobank w erd ontvangen een bedrag van €
65.702,39. Daarnaast w erd van de Belastingdienst een bedrag van €
30.054,74 ontvangen, afkomstig van de G-rekening van failliet. De curator
heeft een specificatie van de bedragen ontvangen. Het G-rekening saldo is
volledig overgeboekt; het betrof alle mutaties van na de faillissementsdatum.
Van de rekening-courant zijn niet alle (credit)mutaties ontvangen; de bank
heeft vooralsnog verrekening toegepast voor w at betreft het per de
faillissementsdatum bestaande debetsaldo en nadien verschenen bankrente
en –kosten. Na overleg met de bestuurder van failliet, die de vordering van de
Rabobank heeft voldaan, is besproken dat de Rabobank alle ontvangen creditmutaties aan de boedel dient te doen toekomen. Naar verw achting zal dit de
komende verslagperiode afgerond w orden. De curator heeft inmiddels een
aanvullend bedrag van € 18.846,41 ontvangen van de Rabobank, maar hierin
zijn nog w el enkele kleine bedragen begrepen die als ‘echte’ onverschuldigde
betaling kunnen en moeten w orden gekw alificeerd. De G-rekening is inmiddels
ook volledig afgew ikkeld. De curator heeft van de Belastingdienst een bedrag
van € 336,00 ontvangen. Rien Hellemons Beheer B.V. heeft nog gepoogd om
de discussie over de op de bankrekening van failliet betaalde bedragen door
debiteuren te heropenen. Na raadpleging van een advocaat is deze poging
gestaakt. W at resteert is de inzet van Rien Hellemons Beheer B.V. om de
bew eerdelijke vorderingen w egens onverschuldigde betaling door de
genoemde debiteuren van hen over te nemen en als vordering op de boedel te
kunnen doen gelden. Dat is in gang gezet, maar de afronding laat nog op zich
w achten. Rien Hellemons Beheer B.V. (€ 60.590,40) alsook M. Hellemons
Bestratingen B.V. (€ 17.571.13) hebben de vorderingen van de
(onverschuldigd) betaald hebbende debiteuren (ofw el op de boedelrekening
ofw el op de door failliet aangehouden bankrekening bij de Rabobank) om niet
van hen overgenomen en hebben vervolgens boedelvorderingen ingediend.

5.4 Separatistenpositie

30-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Rien Hellemons Beheer B.V. heeft aangegeven als separatist de debiteuren te
w illen innen. Gelet op redelijk recente ontw ikkelingen, zal de curator op
verzoek van de Rabobank de debiteureninning ter hand nemen en overnemen
van Rien Hellemons Beheer B.V.

30-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

30-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Ook hierop w ordt tot op heden geen beroep gedaan.

30-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is geen sprake.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
HIERVAN IS GEEN SPRAKE

30-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd bijgehouden tot aan de faillissementsdatum. De
boekhouding zag en ziet er netjes uit. Vooralsnog heeft de curator geen
aanleiding te veronderstellen dat de boekhoudplicht w erd geschonden.

30-07-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van failliet w erden steeds tijdig gedeponeerd. Failliet heeft
over het jaar 2012 geen jaarrekening doen opstellen en heeft deze dan ook
niet gedeponeerd.

30-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming van failliet, bestaat er geen
verplichting tot een goedkeuringsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

30-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit nog in onderzoek. Formeel is een vordering tot volstorting
inmiddels verjaard, maar als bestuur-der/aandeelhouder zou Rien Hellemons
Beheer B.V. aan te spreken zijn op het niet toezien op de volstorting.

30-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek, maar heeft op dit moment nog geen
concrete aanw ijzingen om onbehoorlijk bestuur aan te nemen.
Het is mogelijk dat de bestuurder middels de onderneming op naam van zijn
dochter heeft geconcurreerd met failliet; dat zou onbehoorlijk bestuur kunnen
opleveren. De curator heeft echter (nog steeds) meer aandacht voor
overgenomen w erk en opdrachten w aarvoor geen vergoeding is betaald.

30-07-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator dient nog te onderzoeken of en in hoeverre Hellemons Beheer B.V.
en/of de vennootschap van de dochter van de heer Rien Hellemons opdrachten
en/of klanten van failliet heeft bediend en in hoeverre daarvoor een
overnamevergoeding verschuldigd is. De curator is daarvoor vanzelfsprekend
afhankelijk van de medew erking van derden (opdrachtgevers en
opdrachtnemers).
Mogelijk/w aarschijnlijk is hiervan sprake. De curator overw eegt een
faillissementsverhoor om de bestuurder te confronteren met feiten en
vermoedens. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de curator de bestuurder
nog eenmaal in der minne om opheldering vraagt.

Toelichting
De curator onderneemt nog een poging om informatie los te w eken bij de
opdrachtgever en de hoofdaannemer. Het uitzendbureau dat personeel aan
failliet en/of M. Hellemons Bestratingen ter beschikking stelde, w enst geen
verklaring af te leggen.
In onderzoek
Toelichting
Vanuit de gemeente Rotterdam heeft de curator aanvullende informatie
ontvangen, met dien verstande dat het vermoeden van de curator w ordt
bevestigd. Echt sluitend bew ijs heeft de curator echter nog niet aangetroffen,
omdat de gemeente aangeeft niet zelf met failliet en/of de onderneming van
de dochter te hebben gecontracteerd; dat heeft de hoofdaannemer gedaan
die tot op heden w eigert inhoudelijk te reageren. Het uitzendbureau
overw eegt alsnog medew erking te verlenen, maar heeft dat nog niet
bevestigd en/of gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-07-2018
1

05-03-2019
12

21-03-2020
14

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
correspondentie met mr Van Katw ijk en/of diens kantoorgenoten, alsmede
telefonisch onderhoud met het uitzendbureau

05-03-2019
12

correspondentie met gemeente Rotterdam en hoofdaannemer, alsmede
telefonisch overleg met het uitzendbureau.

21-03-2020
14

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 124.424,81

30-07-2018
1

Toelichting
Betreft loonvordering UW V: € 46.263,28
Overgenomen vorderingen (onversch. betaling) Rien Hellemons Beheer BV: €
60.590,40
Overgenomen vorderingen (onversch. betaling) M. Hellemons Bestratingen BV:
€ 17.571,13

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.367,00

30-07-2018
1

Toelichting
Loonheffing 2013 en Motorrijtuigenbelasting

8.3 Pref. vord. UWV
€ 20.734,32

30-07-2018
1

Toelichting
Loonvordering en premie W G-deel

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

30-07-2018
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 513.177,18

30-07-2018
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffen w egens gebrek aan baten, tenzij sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid en/of paulianeus handelen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

30-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator dient het onderzoek naar verw evenheid tussen failliet en M.
Hellemons Bestratingen B.V. af te ronden, w aarna het faillissement zal kunnen
w orden opgeheven en afgew ikkeld.

30-07-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-03-2019
12

10.3 Indiening volgend verslag
25-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

25-04-2021
16

