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FALLISSEMENTSVERSLAG   Nummer: 1  Datum: 6 april 2016 

 

Eerste openbare verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMTECH ARBODIENST B.V. 

 

Opmerkingen vooraf 

Dit is het aanvangsverslag in het faillissement van Imtech Arbodienst B.V. (hierna: “Imtech 

Arbo” of “failliet”). 

 

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. 

Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen 

enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken 

dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.  

 

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden 

ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van 

aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. 

 

Algemeen 

Gegevens onderneming : Imtech Arbodienst B.V., statutaire zetel te Rotterdam, 

gevestigd te (2909 LK) Capelle aan den IJssel aan de 

Rivium Boulevard 41. 

KvK-nummer :  24261490 

Faillissementsnummer :  F.10/16/122 

Datum uitspraak : 1 maart 2016  

Rechter-commissaris : mr. W.J. Roos-van Toor 

Curator : mr. P.J. Peters 

Verslagdatum : 6 april 2016   

 

Activiteiten onderneming  

(volgens omschrijving KvK) : “Dienstverlening op het gebied van de arbozorg in de 

ruimste zin des woords” 

 

Omzetgegevens :  In onderzoek. 

 

Personeel gemiddeld aantal : 0 

(volgens omschrijving KvK) 
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Saldo einde verslagperiode : EUR 10.891,23. 

 

Verslagperiode : 1 maart 2016 – 6 april 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 74 uren en 30 minuten uren. 

Bestede uren in totaal : 74 uren en 30 minuten uren. 

 

1. Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie  

Imtech Arbo is opgericht bij akte van 10 maart 1976.  

 

Vanaf 21 december 1995 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imtech 

B.V. enig bestuurder van Imtech Arbo.  

 

Vanaf 10 november 1989 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Royal 

Imtech N.V. enig aandeelhouder van Imtech Arbo.  

 

Royal Imtech N.V. en Imtech B.V. zijn bij vonnis van Rechtbank Rotterdam d.d. 13 augustus 

2015 in staat van faillissement verklaard. 

 

Vanaf 22 december 1995 is de heer F.P.B.M. Nooren prokuratiehouder van Imtech Arbo met de 

persoonlijke titel van ‘directeur’.  

 

1.2 Winst en verlies 

In onderzoek. 

 

1.3 Balanstotaal 

In onderzoek. 

 

1.4 Lopende procedures 

Volgens opgave van de heer Nooren is geen sprake van lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen 

In onderzoek.  

 



 

 

3 

 

 

AKD:#9081957v2 

1.6 Huur 

Bedrijfspand 

 Imtech Arbo huurde een kantoorruimte aan de Rivium Boulevard 41 te Capelle aan den IJssel.  

 

 De betreffende huurovereenkomst is door de curator – na verkregen toestemming van de 

rechter-commissaris – opgezegd tegen uiterlijk 8 juni 2016.  

  

 Printer 

 Gebleken is dat sprake is van een lopende huurovereenkomst tussen Imtech Arbo en Canon ter 

zake de huur van een printer. Canon heeft verzocht om afgifte van de printer.  

 

1.7 Oorzaken faillissement 

De heer Nooren verklaarde ter zake de oorzaak van het faillissement als volgt. 

 

Imtech Arbo maakt deel uit van zogenoemde (voormalige) Imtech-concern. Imtech Arbo 

verrichtte hoofdzakelijk werkzaamheden voor Imtech-vennootschappen. Vanwege het 

faillissement van de topholding van het Imtech-concern – Royal Imtech N.V. – alsmede van 

diverse andere Imtech-vennootschappen, is het klantenbestand gehalveerd en zijn bovendien 

veel facturen onbetaald gebleven.  

 

De opbrengsten uit de resterende klantenportefeuille zouden niet voldoende zijn om de 

verplichtingen van Imtech Arbo te kunnen voldoen. Bovendien werd het in de hoog-

competitieve markt niet mogelijk geacht om binnen afzienbare tijd een aantal nieuwe 

opdrachtgevers te acquireren om het omzetverlies te compenseren.  

 

De curator zal indien daar aanleiding toe is, nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van 

het faillissement. 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

Volgens opgave van de heer Nooren waren er 8 werknemers in dienst van de vennootschap ten 

tijde van het faillissement. Zie ook de toelichting onder 2.4. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

Volgens opgave van de heer Nooren waren er gemiddeld 8 werknemers in dienst van de 
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vennootschap in het jaar voorafgaand aan het faillissement. Zie ook de toelichting onder 2.4. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

2 maart 2016 

 

2.4 Werkzaamheden 

Na verkregen toestemming daartoe van de rechter-commissaris heeft de curator voormelde 

werknemers, voor zover zij in dienst zouden zijn bij Imtech Arbo, ontslagen.  

 

Er bestaat echter discussie over de vraag of bedoelde werknemers in dienst waren bij Imtech 

Arbo, dan wel bij een andere (voormalige) Imtech-werkmaatschappij: RH Marine Netherlands 

B.V.  

 

In verband met de uitkeringsgerechtigdheid verricht het UWV onderzoek naar het 

werkgeverschap en heeft zij in dit verband ook de curator om inlichtingen verzocht. 

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

 

3.1 Beschrijving 

De gefailleerde vennootschap heeft – voor zover bekend – geen onroerende zaken in eigendom.  

 

3.2 Verkoopopbrengst 

N.v.t. 

 

3.3 Hoogte hypotheek 

N.v.t. 

 

3.4 Boedelbijdrage 

N.v.t.  
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3.5 Werkzaamheden 

Geen. 

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.6 Beschrijving 

Volgens opgave van de heer Nooren is de aanwezige kantoorinventaris in de kantoorruimten 

aan de Rivium Boulevard 41 te Capelle aan den IJssel eigendom van Imtech Arbo.  

 

Bedoelde inventaris is – na verkregen toestemming daartoe van de rechter-commissaris – 

verkocht aan Richting B.V.  

 

Zie 6.1 hieronder voor een nadere toelichting op de activa-transactie. 

 

3.7 Verkoopopbrengst 

EUR 7.350,--. 

 

3.8 Boedelbijdrage 

N.v.t. 

 

3.9 Bodemvoorrecht fiscus 

N.v.t. 

 

3.10 Werkzaamheden 

Geen. 

 

Voorraden/onderhanden werk 

 

3.11 Beschrijving 

De goodwill is – na verkregen toestemming daartoe van de rechter-commissaris – verkocht aan 

Richting B.V.  

 

Zie 6.1 hieronder voor een nadere toelichting op de activa-transactie. 
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3.12 Verkoopopbrengst 

EUR 7.500,--. 

 

3.13 Boedelbijdrage 

N.v.t. 

 

3.14 Werkzaamheden 

Geen. 

 

Andere activa 

 

3.15 Beschrijving 

Tot op heden is de curator niet gebleken dat sprake is van andere activa. 

 

3.16 Verkoopopbrengst 

N.v.t. 

 

3.17 Werkzaamheden 

Geen.  

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren 

 

In verband met geleverde diensten en werkzaamheden door Imtech Arbo betreffende het eerste 

kwartaal 2016 (1 januari 2016 / 31 maart 2016) staat een bedrag aan debiteuren open ad EUR 

156.243,70 (incl. BTW). De werkzaamheden betreffende het eerste kwartaal zijn na datum 

faillissement door de boedel afgemaakt. Deze werkzaamheden over het gehele eerste kwartaal 

zijn door de boedel gefactureerd.  

 

Daarnaast zijn er debiteurenvorderingen op opdrachtgevers wegens gefactureerde diensten en 

werkzaamheden tot en met 31 december 2015, ter hoogte van een bedrag ad EUR 413.801,90. 

Een gedeelte van die vorderingen heeft betrekking op vorderingen op gelieerde en inmiddels 

gefailleerde Imtech vennootschappen. Onderzoek naar de kwaliteit van de 
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debiteurenportefeuille zal moeten uitwijzen in hoeverre deze debiteurenvorderingen 

daadwerkelijk inbaar zijn. 

 

4.2 Opbrengst 

Onbekend. 

 

4.3 Boedelbijdrage 

 N.v.t. 

 

4.4 Werkzaamheden 

Inning debiteuren. 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vorderingen van bank(en) 

Imtech Arbo hield een bankrekening aan bij de Rabobank met op datum faillissement een 

creditsaldo van € 2.240,15.  

 

Van Rabobank is nog geen opgave ontvangen, ondanks verzoek daartoe. 

 

5.2 Lease contracten 

Tot op heden is niet gebleken dat sprake is van lopende overeenkomsten van lease. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

Onbekend. 

 

5.4 Separatistenpositie 

Onbekend. 

 

5.5 Boedelbijdrage 

Onbekend. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud 

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een 

eigendomsvoorbehoud. 

 

5.7 Reclamerechten 

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van 

reclame. 

 

5.8 Retentierechten 

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van 

retentie. 

 

5.9 Werkzaamheden 

 Gebruikelijke werkzaamheden. 

 

6. Doorstart / voortzetten 

 

6.1 Exploitatie/zekerheden 

 

Voortzetting activiteiten maart 

Imtech Arbo factureerde per kwartaal. Besloten is om de werkzaamheden van Imtech Arbo 

betrekking hebbende op het eerste kwartaal 2016 (1 januari 2016/31 maart 2016), ook na 

datum faillissement, af te maken en te declareren. Op die wijze kon de waarde van de 

opdrachtenportefeuille worden vastgehouden, in verband met een mogelijke overname daarvan. 

 

Activa transactie 

Voorafgaande aan het faillissement is Imtech Arbo doende geweest met het vinden van een 

overnamekandidaat. Uiteindelijk bleek slechts één partij geïnteresseerd, namelijk Richting B.V. 

Ook na faillissement hebben zich geen andere overname kandidaten gemeld. Richting B.V. is 

een professionele dienstverlener op het gebied van dienstverlening op het gebied van arbozorg, 

gelijkend aan de activiteiten van Arbodienst. Richting B.V. heeft ook zelf bedrijfsartsen in dienst. 

 

Na datum faillissement is – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – 

een overeenkomst tot stand gekomen tussen de boedel en Richting, waarbij onder meer is 

overeengekomen dat Richting de inventaris, goodwill en de opdrachten van Imtech Arbo (voor 
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zover overdraagbaar) zou overnemen per 1 april 2016, zulks tegen betaling van een koopsom 

ad in totaal EUR 14.850,-.  

Bij de betaling van de koopsom door Richting B.V. is in mindering gebracht een bedrag ad EUR 

3.958,77 dat Richting B.V. ten behoeve van de boedel heeft voldaan aan een dwangcrediteur 

tijdens de voortzetting van de activiteiten in de maand maart (zie hierna onder 6.2). Het 

restantbedrag ad EUR 10.891,23 heeft de boedel inmiddels van Richting B.V. ontvangen. 

 

Voorts is bij de transactie (onder meer) overeengekomen dat Richting B.V. (i) opdrachtgevers 

van Imtech Arbo mocht benaderen ter zake continuering van de dienstverlening (ii) dat Richting 

B.V. (een gedeelte van) het personeel een aanbod zou doen om bij haar in dienst te treden en 

(iii) dat Richting B.V. leveranciers kon benaderen ter zake continuering van bepaalde 

noodzakelijke dienstverlening. 

 

Medische dossiers 

Richting B.V. is in verband met de overname van de activa bereid gevonden de (actieve en niet-

actieve) medische dossiers, en alle verplichtingen in dat verband, over te nemen, en heeft zich 

daarbij verplicht tot naleving van alle toepasselijke (inter)nationale wetgeving, regels en 

richtlijnen ter zake de medische dossiers (inclusief de overdracht daarvan). Daarbij is onder 

meer overeengekomen dat medische dossiers slechts geopend of verwerkt mogen worden door 

een gecertificeerd bedrijfsarts en slechts na een daartoe strekkende schriftelijke machtiging van 

de (ex)-werknemer aan die bedrijfsarts. Ook heeft de curator een melding ex artikel 27 Wet 

bescherming persoonsgegevens gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

6.2 Financiële verslaglegging 

Baten 

In verband met geleverde diensten en werkzaamheden door Imtech Arbo betreffende het eerste 

kwartaal 2016 zal van bedrag ad EUR 156.243,70 (incl. BTW) worden gedeclareerd. Deze 

werkzaamheden zijn door de boedel gefactureerd en zullen worden geïncasseerd. 

 

Kosten 

In verband met de (tijdelijke) voortzetting van de werkzaamheden gedurende de maand maart, 

dienden – na verkregen toestemming daartoe van de rechter-commissaris – enkele 

noodzakelijke kosten te worden gemaakt. 

 

- Eén dwangcrediteur (leverancier en technisch ondersteuner IT-werkomgeving van de 

arboartsen) is door de boedel en Richting B.V. gezamenlijk voldaan. Zonder de 

noodzakelijke IT-werkomgeving konden de arbo-werkzaamheden noch door de boedel, 

noch door Richting B.V. worden voortgezet. Totale kosten voor de boedel in dit verband 
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bedragen EUR 3.958,77. Inbegrepen in dit bedrag zijn periodieke kosten ad EUR 677,52 

ter zake de dienstverlening betreffende de maand maart. Voornoemd totaalbedrag is door 

Richting B.V. aan de betreffende dwangcrediteur betaald, waarna dit bedrag in mindering 

is gebracht op de betaling van Richting B.V. aan de boedel in verband met de koopsom 

van de activa. 

 

- Voorts heeft de boedel kosten moeten maken ter zake het afsluiten van een noodzakelijke 

aansprakelijkheidsverzekering ter zake de werkzaamheden van de arbo-artsen ad EUR 

4.500,-. 

 

6.3 Werkzaamheden 

Afronding activa-transactie en verwante kwesties. 

Incassering debiteuren. 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

Op 22 december 1995 is een 403-verklaring gedeponeerd door Royal Imtech N.V. Deze 403-

verklaring is op 31 augustus 2015 (vanwege de curatoren van Royal Imtech N.V.) ingetrokken. 

 

Boekjaar 2014: op 13 april 2015 heeft Imtech Arbo een instemmingsverklaring 

gedeponeerd. 

 

Boekjaar 2013: op 22 april 2014 heeft Imtech Arbo een instemmingsverklaring 

gedeponeerd. 

 

Boekjaar 2012:  op 24 juni 2013 heeft Imtech Arbo een instemmingsverklaring 

gedeponeerd. 

 

7.3 Goedkeurende verklaring accountant 

In onderzoek. 

 



 

 

11 

 

 

AKD:#9081957v2 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

Of volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden zullen curatoren niet onderzoeken nu de 

rechtsvordering daartoe is verjaard. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

In onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

In onderzoek. 

 

7.7 Werkzaamheden 

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten naar bovenvermelde rechtmatigheden. 

 

8. Crediteuren  

 

8.1 Boedelvorderingen 

Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van werkzaamheden van de curator en 

zijn medewerkers.  

 

Daarnaast zijn de huurpenningen ná datum faillissement ex artikel 39 Fw boedelschuld. 

 

Afhankelijk van het standpunt van het UWV zijn de lonen van het personeel over de 

opzegperiode ex artikel 40 Fw boedelschulden. 

 

8.2 Preferente vordering van de Fiscus 

Tot op heden zijn door de Belastingdienst geen vorderingen bij de curator ingediend.  

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

Tot op heden heeft het UWV geen vordering bij de curator ingediend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

Tot op heden hebben geen andere preferente crediteuren een vordering bij de curator 

ingediend. 
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8.5 Aantal concurrente crediteuren 

Volgens opgave is sprake van 15 concurrente crediteuren.  

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

Volgens opgave is sprake van een bedrag ad EUR 113.773,97 aan concurrente crediteuren. 

 

Tot op heden zijn bij de curator voor een totaalbedrag ad EUR 24.443,00 aan concurrente 

vorderingen in het faillissement ingediend. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkelen 

Onbekend. 

 

8.8 Werkzaamheden 

 De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht. 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) 

Volgens opgave van bestuurder is geen sprake van aanhangige procedures ingesteld door of 

jegens Imtech Arbo. 

 

9.2 Aard procedure 

N.v.t. 

 

9.3 Stand procedure 

N.v.t. 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Onbekend. 
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10.2 Plan van aanpak 

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht; afhankelijk van de wijze van 

afwikkeling: 

 

- Inning debiteuren; 

- Onderzoek (financiële) administratie; 

- Onderzoek eventuele paulianeuze en eventuele onrechtmatige transacties, onttrekkingen, 

groepstransacties en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van 

derden; en 

- Inventarisatie crediteuren. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Het volgende openbare faillissementsverslag zal over drie maanden worden ingediend. 

 

 Tot zover het eerste verslag. 

 

 P.J. Peters, 

 curator 


