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Algemene gegevens
Naam onderneming
R.K. TEC B.V.

Gegevens onderneming

03-04-2019
1

Gegevens onderneming
Toelichting:
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen,
w aarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. W aar nummers niet zijn
ingevuld, zijn de betreffende onderw erpen in dit faillissement niet van
toepassing. W ijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag w orden
vetgedrukt w eergegeven. de tekst van eventueel voorafgaande verslagen
blijft leesbaar. Verw ezen w ordt naar de disclaimer in dit verslag.

03-04-2019
1

Disclaimer:
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen
geen rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te
houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als
gevolg van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op
de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten
w orden ontleend.
Gegevens onderneming:
De besloten vennootschap R.K. TEC B.V. (thans: failliet) ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68397720,
statutair gevestigd te De Lutte (gemeente Losser) en kantoorhoudende te
(7575 BE) Oldenzaal aan de Hinmanw eg 17.

Activiteiten onderneming
Algemene metaalbew erking. Het uitoefenen van metaalbew erking, las-en
constructiew erkzaamheden.

03-04-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

Boedelsaldo

03-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-04-2019
1

€ 4.235,00

27-09-2019
3

€ 3.327,50

09-11-2020
7

Verslagperiode
van
13-3-2019

03-04-2019
1

t/m
2-4-2019
van
3-4-2019

02-07-2019
2

t/m
1-7-2019
van
2-7-2019

27-09-2019
3

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

24-12-2019
4

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

24-04-2020
5

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

24-07-2020
6

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020
t/m
29-10-2020

Bestede uren

09-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 0 min

2

16 uur 6 min

3

7 uur 6 min

4

2 uur 48 min

5

1 uur 30 min

6

2 uur 42 min

7

1 uur 36 min

totaal

37 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
R.P.W . Klein Holding B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van failliet. De
heer R.P.W . Klein is bestuurder en enig aandeelhouder van deze holding en is
aldus middellijk bestuurder van failliet.

03-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

1.4 Huur
Failliet huurt een pand aan de Hinmanw eg 17 te (7575 BE) Oldenzaal. De huur
is volgens de bestuurder reeds voor datum faillissement op 1 februari 2019
opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Verhuurder van het pand is Loxam te Almelo. Er is geen bew ijsstuk
aangetroffen van de huuropzegging of een bevestiging van de huuropzegging
door de verhuurder. Om die reden heeft de curator de huur alsnog opgezegd
met inachtneming van artikel 39 Fw .

03-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Op 19 december 2018 is R.K. TEC BV bij vonnis van de rechtbank Overijssel,
locatie Almelo failliet verklaard. Oorzaak van het faillissement destijds zou
hebben gelegen aan problemen ten aanzien van de cash-flow . Op 9 januari
2019 is het faillissement vernietigd door de rechtbank Overijssel locatie Almelo.
Failliet stelt dat na de vernietiging van het faillissement de klanten geen
vertrouw en meer hadden in failliet. Na de vernietiging zijn er geen nieuw e
opdrachten aan failliet verstrekt w aardoor er geen inkomsten zijn gew eest. Op
19 februari 2019 heeft failliet zelf het faillissement aangevraagd.

03-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

03-04-2019
1

Toelichting
De zoon van (middellijk) bestuurder van failliet dhr. K. Klein w as in dienst bij
failliet. Dhr. K. Klein is met toestemming van de rechter commissaris op 18
maart 2019 ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

03-04-2019
1

Toelichting
Dhr. K. Klein w as ten tijde van het faillissement in dienst bij failliet, het andere
personeelslid niet meer. Dhr. K. Klein is met toestemming van de rechter
commissaris op 18 maart 2019 ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-3-2019

1

Ontslagaanzegging dhr. K. Klein

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Vooralsnog onbekend.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

03-04-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft vorig jaar beslag gelegd o.a. op de bodemzaken. De
curator is een onderzoek gestart en is dienaangaande in overleg getreden met
de Belastingdienst.

03-04-2019
1

Er is sprake van een bodem voorrecht van de fiscus. Curator is in contact met
de Belastingdienst.

02-07-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

02-07-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 4.235,00

€ 4.235,00

totaal

€ 4.235,00

€ 4.235,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

De inventaris van failliet is verpand aan Sw ishfund. Op verzoek van de curator
is de inventaris van failliet getaxeerd. De curator stemt af met de pandhouder
omtrent de liquidatie van de inventaris.

02-07-2019
2

Op locatie van failliet aan de Hinmanw eg nr. 17 te Oldenzaal is er diverse
inventaris aangetroffen. De curator heeft de inventaris aangeboden aan een
10-tal (gebruikelijke) opkopers. Enkele opkopers hebben een bieding
uitgebracht. Het bod van HD Trade van ad € 4.235,-- incl. BTW is met
toestemming van de pandhouder, Belastingdienst en de rechter-commissaris
geaccepteerd door de curator. Dit voornoemde bedrag is inmiddels ontvangen
op de boedelrekening.

27-09-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

De curator stemt af met de pandhouder omtrent de liquidatie van de
inventaris.

02-07-2019
2

De curator heeft met toestemming van de pandhouder de inventaris verkocht.
De opbrengst uit de verkoop van de inventaris zal door de boedel vloeien.

27-09-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Failliet stelt dat er geen debiteuren zijn.

03-04-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog onbekend.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

03-04-2019
1

€ 0,00

03-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog onbekend.

5.2 Leasecontracten
Er zijn meerdere leasecontracten. Tw ee leasecontracten ten aanzien van tw ee
voertuigen met de kentekens 2-TGZ-93 en VV-105-N. Deze voertuigen staan
op locatie bij failliet en zullen op donderdag 4 april jl. door de
leasemaatschappij w orden opgehaald. Vervolgens zullen de voertuigen door
de leasemaatschappij w orden verkocht w aarbij eventuele overw aarde aan de
boedel toekomt. Tevens is er een leasecontract ten aanzien van een
lintzaagmachine. Met inachtneming van het bodemrecht van de fiscus dient
eerst het een en ander nader te w orden onderzocht alvorens verder te gaan
met de afw ikkeling omtrent het eigendomsvoorbehoud van de
lintzaagmachine.

03-04-2019
1

De curator is na beoordeling van de leasecontacten en na het een en ander
afstemmen met de fiscus ten aanzien van de voertuigen met de kentekens 2TGZ-93 en VV-105-N en de lintzaagmachine tot afgifte van de voornoemde
zaken overgegaan. De curator heeft hierbij vermeld dat eventuele overw aarde
ten behoeve van de boedel komt.

02-07-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

Er is sprake van een rechtsgeldig pandrecht op de inventaris. De pandaktes
zijn geregistreerd en het bew ijs daarvan is aangeleverd.

02-07-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn meerdere leveranciers die stellen een eigendomsvoorbehoud te hebben
op geleverde goederen. Schepers Gas Enschede stelt een
eigendomsvoorbehoud te hebben op de geleverde gas flessen van Air
Products. Tevens stelt Coffee Fresh een eigendomsvoorbehoud te hebben op
een verhuurde koffiemachine en daarnaast stelt PRE Lastechniek een
eigendomsvoorbehoud te hebben op diverse geleverde goederen. Met
inachtneming van het bodemrecht van de fiscus dient eerst het een en ander
nader te w orden onderzocht alvorens verder te gaan met de afw ikkeling
omtrent het eigendomsvoorbehoud.

03-04-2019
1

De curator is tot afgifte van de door Coffeefresh en Schepers Gas Enschede
geleverde goederen overgegaan nu is gebleken van een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
van PRE Lastechniek zijn door de curator niet aangetroffen in het pand van
failliet. De curator heeft PRE Lastechniek hieromtrent op de hoogte gesteld.

02-07-2019
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

03-04-2019
1

Toelichting
Vooralsnog onbekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Eventuele vordering van de bank nader in de kaart brengen.

03-04-2019
1

De curator is in overleg met de pandhouder over de liquidatie van de
inventaris.

02-07-2019
2

De curator en de pandhouder hebben overeenstemming bereikt met
betrekking tot de liquidatie van de inventaris. De inventaris is met toestemming
van de pandhouder door de curator verkocht, de opbrengst zal door de boedel
vloeien.

27-09-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

03-04-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

03-04-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

De curator heeft contact gehad met de voormalig boekhouder van failliet. De
boekhouder heeft een beperkte administratie aangeleverd die hij in zijn bezit
had. Herhaaldelijk heeft de curator de bestuurder van failliet verzocht
aanvullende stukken aan te leveren en een nadere toelichting ten aanzien van
een aantal punten te verstrekken. De bestuurder van failliet w eigert dit te
verstrekken. Hieruit concludeert de curator dat de gevraagde administratie niet
voorhanden is. Dit betekent dat de door de bestuurder van failliet gevoerde
administratie niet de administratie is zoals deze gebruikelijk en w ettelijk
ingericht dient te zijn. Recente overzichten van de debiteuren en crediteuren
ontbreken, er is geen kasboek en er is geen fysieke administratie. Gezien het
ontbreken van een deugdelijke digitale en fysieke administratie is er geen
beeld te vormen over de vermogenspositie van failliet per datum faillissement.
Derhalve neemt de curator het standpunt in dat de bestuurder van failliet zijn
taak onbehoorlijk vervuld heeft. De curator heeft de bestuurder van failliet op
onder andere deze grond aansprakelijk gesteld voor het tekort in het
faillissement.

27-09-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

Voor zover bij de curator bekend zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd.

27-09-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Vooralsnog onbekend.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
Ja

03-04-2019
1

27-09-2019
3

Toelichting
De curator neemt het standpunt in dat de bestuurder van failliet zijn taak als
bestuurder onbehoorlijk vervuld heeft omdat hij niet heeft voldaan aan zijn
boekhoudplicht. In dit kader verw ijst de curator naar artikel 7.1 van dit verslag.
Voorts heeft de curator bankafschriften van failliet opgevraagd. Naar
aanleiding van het onderzoek naar deze bankafschriften concludeert de
curator dat de bestuurder van failliet onrechtmatige onttrekkingen heeft
verricht. Er zijn namelijk geen arbeidsovereenkomsten dan w el
managementovereenkomsten aangetroffen die de betalingen naar de
bestuurder van failliet, zijn holding en zijn echtgenote rechtvaardigen. Er is
geen kasboek bijgehouden. Daarnaast blijkt uit de cijfers van 2018 dat er een
vordering ad € 49.590,-- op een Grillbar te Bad Bentheim zou zijn. Navraag en
onderzoek dienaangaande leert de curator dat de Grillbar eigendom is van de
echtgenote van de bestuurder van failliet. Hieruit concludeert de curator dat
deze Grillbar gefinancierd is vanuit failliet. De boekhouder van failliet heeft de
curator tevens verklaard dat hij de bestuurder van failliet meerdere malen
heeft gew aarschuw d dienaangaande en heeft geadviseerd dit niet te doen
vanw ege de liquiditeit van failliet. De bestuurder van failliet heeft dit advies in
de w ind geslagen en is doorgegaan met het verrichten van onrechtmatige
betalingen met, naar oordeel van de curator, als doel het verrijken van de
bestuurder van failliet en zijn echtgenote ten koste van failliet en haar
schuldeisers. De curator is van oordeel dat de bestuurder van failliet zijn taak
op voornoemde gronden onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit onbehoorlijke
bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vooralsnog onbekend.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-04-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Failliet heeft een deel van de administratie aangeleverd, het andere deel zou
in het bezit zijn van de boekhouder. Aan failliet is verzocht de administratie
w elke zich bij de boekhouder zou bevinden ook aan te leveren. Na ontvangst
van de volledige administratie zal de curator deze nader onderzoeken en ook
een onderzoek instellen in het kader van rechtmatigheid.

03-04-2019
1

Bestuurder van failliet heeft tot op heden niet alle administratie aangeleverd.
Op korte termijn zal de curator de rechter-commissaris hieromtrent een nader
verzoek doen.

02-07-2019
2

De curator heeft de bestuurder van failliet en zijn echtgenote uitgenodigd voor
een bespreking met betrekking tot het treffen van een minnelijke regeling. De
curator is van oordeel dat de bestuurder van failliet aansprakelijk is voor het
tekort in het faillissement en dat de boedel een directe vordering heeft op de
echtgenote van de bestuurder van failliet, derhalve verw acht de curator een
voor de boedel genoegzaam voorstel van de kant van bestuurder van failliet.
Tot op heden heeft de curator nog geen voor de boedel genoegzaam voorstel
mogen ontvangen.

27-09-2019
3

De bestuurder van failliet heeft een voorstel gedaan aan de curator. Dit
voorstel is onacceptabel voor de curator. De curator heeft de bestuurder van
failliet verzocht om een nieuw voorstel te doen. De curator heeft niets meer
vernomen nadien en de curator beraad zich over verdere mogelijkheden.

24-12-2019
4

De curator is een nader onderzoek gestart naar de bestuurder van failliet en
diens echtgenote in het kader van de aansprakelijkheid jegens de boedel.

24-04-2020
5

De curator heeft onderzoek ingesteld naar de verhaalsmogelijkheden, maar op
dit moment zijn er in Nederland geen verhaalsobjecten bekend. De curator zal
melding maken van zijn bevindingen in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

24-07-2020
6

De curator heeft melding gemaakt van faillissementsfraude bij het Centraal
Meldpunt Faillissementsfraude.

09-11-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 57,48

03-04-2019
1

€ 93,78

02-07-2019
2

€ 12.034,25

24-12-2019
4

Toelichting
Claimsagent: € 99,83. UW V: € 11.934,42. Salaris curator: PM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 37.536,00

03-04-2019
1

€ 57.176,00

02-07-2019
2

€ 75.359,00

27-09-2019
3

€ 84.798,00

24-04-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

03-04-2019
1

Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 4.890,09

24-12-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

03-04-2019
1

Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 69.300,05

02-07-2019
2

Toelichting
Romme Beheer B.V.: € 40.000,00
ROZ: € 29.300,05

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

03-04-2019
1

26

02-07-2019
2

28

24-12-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 101.181,05

03-04-2019
1

€ 204.279,68

02-07-2019
2

€ 204.338,18

27-09-2019
3

€ 206.845,43

24-12-2019
4

Toelichting
Incl. één betw iste vordering ad € 2.507,25.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren nader in kaart brengen.

03-04-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

03-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek bodemrecht fiscus;
- Crediteuren nader in kaart brengen.

03-04-2019
1

- Onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Liquideren inventaris;
- Crediteuren nader in kaart brengen.

02-07-2019
2

- Crediteuren nader in kaart brengen;
- Opleveren pand aan verhuurder;
- Treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder van failliet en diens
echtgenote.

27-09-2019
3

- Crediteuren nader in kaart brengen;
- Treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder van failliet en diens
echtgenote.

24-12-2019
4

- nader onderzoek naar de bestuurder en diens echtgenote in het kader van
de aansprakelijkheid jegens de boedel.

24-04-2020
5

- Melding faillissementsfraude.

24-07-2020

6
Alle w erkzaamheden zijn thans afgerond. Spoedig zal het faillissement voor
afw ikkeling w orden voorgedragen.

09-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

03-04-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
29-1-2021

09-11-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
- Onderzoek administratie
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek bodemrecht fiscus;
- Crediteuren nader in kaart brengen.

03-04-2019
1

- Onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Liquideren inventaris;
- Crediteuren nader in kaart brengen.

02-07-2019
2

Zie plan van aanpak.

27-09-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

