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R-C
Curator

mr. C.A.M. de Bruijn
mr R.F.W. van Seumeren

Algemene gegevens
Naam onderneming
RDA Afbouw B.V.

04-07-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RDA Afbouw B.V.
Statutair gevestigd te: Rosmalen
Voorheen kantoorhoudende te: W esteind 6 (5245 NL) Rosmalen
Handelsregister/KvK-nummer: 66038405

04-07-2019
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Activiteiten onderneming
Het verrichten van w erkzaamheden en het aannemen van w erk op het gebied
van de bouw en afbouw van onroerend goed.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 0,00

€ -64,29

2018

€ 90.194,99

€ 1.356,13

2017

€ 387.646,34

€ 54.489,91

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
Er is (nog) geen boekhouding voorhanden. De curator beschikt tot op heden
over papieren inkoop- en verkoopfacturen en diverse andere administratieve
bescheiden; hieruit heeft de curator nog geen conclusies kunnen trekken over
omzetten, w inst/verlies en balanstotaal.

04-07-2019
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De bovengenoemde omzetten en bedrijfsresultaten zijn afgeleid uit de
boekhouding van de vennootschap. Jaarrekeningen zijn niet voorhanden.
Balanstotalen zijn uit de aanw ezige stukken niet goed op te maken.

12-07-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

04-07-2019
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Toelichting
De bestuurder van de vennootschap heeft aangegeven dat de drie oprichters
van de vennootschap de bouw - en afbouw w erkzaamheden op basis van
opdracht voor de vennootschap verrichtten. Er w erden indien nodig ook
andere krachten ingeleend.
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement bleek één van de oprichters
van de vennootschap w el in loondienst te zijn, althans loon uit de
vennootschap te (hebben) ontvangen.

Boedelsaldo
€ 0,00

04-07-2019
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Toelichting
Er zijn tw ee bankrekeningen aangetroffen; de eerste zonder noemensw aardig
saldo, de tw eede met een negatief saldo.

€ 2,20
Toelichting
Het bedrag van EUR 2,20 w as het saldo van een van de tw ee aangetroffen
bankrekeningen en is inmiddels overgemaakt op de boedelrekening.

Verslagperiode

12-07-2020
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Verslagperiode
van
7-6-2019

04-07-2019
1

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

12-01-2020
2

t/m
26-11-2019
van
26-11-2019

12-07-2020
3

t/m
5-7-2020
van
6-7-2020

12-01-2021
4

t/m
29-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 12 min

2

9 uur 12 min

3

4 uur 42 min

4

4 uur 6 min

totaal

30 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Aanvankelijk is op 3 juni 2019 aan RDA Afbouw B.V. voorlopige surseance van
betaling verleend. Op 7 juni 2019 is de surseance opgeheven onder
gelijktijdige uitspraak van het faillissement.
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In de periode van 3 juni tot en met 7 juni jl. (periode surseance) is er 9,10 uur
besteed.
In de eerste verslagperiode is tijd besteed aan:
- intakegesprek met de bestuurder
- inventarisatie aanw ezige activa, doornemen ingeleverde papieren
administratie
- onderzoeken en opzeggen dienstverband
- correspondentie met crediteur W oongroep Bussum i.v.m. procedure
- aanschrijven crediteuren
- verw erken en bevestigen binnenkomende crediteurenvorderingen
- aanmanen aangetroffen debiteur
In de tw eede verslagperiode is tijd besteed aan:
- verkrijgen digitale administratie,
- verw erken binnenkomende crediteurenvorderingen en correspondentie met
crediteuren
- verslaglegging eerste periode
- administratief afw ikkelen overgang van surseance naar faillissement

12-01-2020
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In de derde verslagperiode is tijd besteed aan:
- verw erken binnenkomende crediteurenvorderingen en correspondentie met
Belastingdienst
- inningsactiviteiten debiteuren
- voorbereiden oorzakenonderzoek
- verslaglegging tw eede periode

12-07-2020
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In de vierde verslagperiode is tijd besteed aan:
- faillissementsadministratie
- opsporen van en overleg met openstaande debiteur
- voorbereiden oorzakenonderzoek, controle adresgegevens en aanschrijven
mede-oprichter vennootschap
- verslaglegging derde periode

12-01-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 17-05-2016 opgericht door drie personen. De drie
oprichters w erden tevens ieder voor gelijke delen aandeelhouder en
bestuurder.
Volgens de bestuurder met w ie de curator tot nu toe gesproken heeft, w as de
bedoeling dat de vennootschap w erken zou aannemen, die dan door de
(eenmanszaken van de) oprichters op basis van opdracht zouden w orden
uitgevoerd.
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Een van de oprichters zou zijn feitelijke betrokkenheid bij de vennootschap al
in maart 2017 hebben beëindigd. Hij heeft zich omstreeks die tijd ook in het
handelsregister laten uitschrijven als bestuurder.
In augustus 2018 heeft ook een tw eede oprichter zich laten uitschrijven als
bestuurder. De omstandigheden en toedracht hiervan moeten nog w orden
onderzocht.
De overgebleven oprichter/bestuurder heeft verklaard dat de voornoemde
tw eede oprichter in het laatste jaar van het faillissement de administratie van
de onderneming voerde, terw ijl hijzelf de aangenomen w erken voor de
vennootschap uitvoerde.

1.2 Lopende procedures
Er is één lopende procedure aangetroffen, w aarbij de vennootschap gedaagde
partij is. De vordering betreft: een veroordeling tot het alsnog plaatsen van
een balustrade rond een door de vennootschap aangelegd dakterras.

04-07-2019
1

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement stond de zaak ingepland voor
comparitie van partijen. Deze is opgeschort. Zie ook onderdeel 9 van dit
verslag.

1.3 Verzekeringen
De vennootschap heeft of had een verzekering bij Centraal Beheer Achmea
voor een viertal auto's en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeraar heeft
kennis gegeven van een premieachterstand. Er is namens de curator
informatie opgevraagd over de actuele stand van zaken/dekking van de
verzekering; indien nodig zal de verzekering w orden beëindigd. Er w orden
geen bedrijfsactiviteiten voortgezet en er zijn geen auto's aangetroffen in de
boedel.
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1.4 Huur
De vennootschap huurde voorheen een bedrijfsruimte in Rosmalen. De
huurovereenkomst w as reeds beëindigd voor de uitspraak van het
faillissement.

04-07-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder met w ie de curator tot nu toe gesproken heeft, verklaarde dat
het faillissement veroorzaakt is doordat de tw eede oprichter (zie punt 1.1) van
het ene op het andere moment uit beeld verdw enen is en tevens liquiditeit en
activa aan de vennootschap onttrokken heeft. Daardoor liep de onderneming
vast.
Een en ander dient nog door de curator te w orden onderzocht.

04-07-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

04-07-2019
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Toelichting
Er w erd in de vennootschap één persoon verloond. Deze persoon is een van
de drie oprichters van de vennootschap. Er is nog onderzoek nodig naar de
vraag w at de precieze rechtsverhouding tussen deze persoon en de
vennootschap is. Mogelijk is hij statutair bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

04-07-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-6-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In de afgelopen verslagperiode is onderzoek verricht naar huidige en
voormalige dienstverbanden, middels het intakegesprek met de actueel in
beeld zijnde bestuurder van de vennootschap en onderzoek in de (summiere)
beschikbare administratie. Het aangetroffen (mogelijke) loondienstverband is
opgezegd.
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In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
rol en rechtspositie van de betreffende medeoprichter/bestuurder.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap bezit geen onroerende zaken. Het vroegere bedrijfspand
w erd gehuurd, maar de huur w as reeds beëindigd en het pand ontruimd toen
het faillissement w erd uitgesproken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

04-07-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder met w ie de curator tot nu toe contact heeft gehad, heeft
verklaard dat er geen roerende bedrijfsmiddelen meer in de vennootschap zijn.
Volgens verklaring van deze bestuurder zijn alle roerende bedrijfsmiddelen
zonder zijn medew eten door een andere bestuurder van de vennootschap
vervreemd, althans afgevoerd naar een voor hem onbekende bestemming. Er
is ook geen bedrijfslocatie meer.

04-07-2019
1

Volgens opgaaf van de RDW staan er tw ee voertuigen op naam van de
vennootschap; een Mercedes E 320 CDI Combi en een Mercedes S 320 CDI
Sedan. Volgens de bestuurder met w ie de curator tot nu toe contact heeft
gehad, zijn deze al enige tijd geleden verkocht. Dit behoeft nader onderzoek.

Het onderzoek naar de auto's is in gang gezet, maar nog niet afgerond. De
kentekenregistraties hebben status 'uitvoer'. Er w ordt nog gecontroleerd of de
auto's daadw erkelijk zijn uitgevoerd, w aarna mogelijk de kentekenregistratie
kan w orden beëindigd.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

04-07-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen voor zover mogelijk in
kaart gebracht. Bij gebreke van een bedrijfslocatie is dit geschied middels een
intakegesprek met de in beeld zijnde bestuurder, onderzoek in de summiere
beschikbare administratie en navraag bij RDW .
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In de komende verslagperiode zal nader onderzoek geschieden naar de
lotgevallen van de bij RDW geregistreerde voertuigen.
Zie 3.3.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden of onderhanden w erk. De activiteiten van de
vennootschap w aren reeds gestaakt ten tijde van de uitspraak van het
faillissement.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

04-07-2019
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De vennootschap is houder van de domeinnaam rda-afbouw .nl

04-07-2019
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Er is vooralsnog geen zicht op belangstellenden om de domeinnaam over te
nemen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

04-07-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

6 openstaande facturen bij 1 debiteur,
inclusief vertragingsrente

€ 26.700,00

€ 0,00

totaal

€ 26.700,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is tot op heden één debiteur aangetroffen. Het betreft een afbouw bedrijf
w aarvoor RDA Afbouw opdrachten heeft uitgevoerd. Volgens opgaaf van de
bestuurder staan er nog zes facturen uit 2018 open. De debiteur is
aangeschreven. Er is nog geen reactie ontvangen.

04-07-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de afgelopen verslagperiode is de debiteur aangeschreven en aangemaand
tot betaling. Er is nog geen reactie ontvangen.

04-07-2019
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In de komende verslagperiode zal de inning van de vordering op deze debiteur
w orden voortgezet.
De debiteur is nogmaals aangeschreven, w ederom zonder reactie. Er w ordt
onderzoek gedaan naar alternatieve w egen om de debiteur te bereiken.

12-01-2020
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Er is contact tot stand gekomen met de debiteur. De debiteur heeft verw eer
aangevoerd tegen de vordering. De curator is in afw achting van nadere
stukken ter onderbouw ing van het verw eer.

12-07-2020
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Er is van de debiteur w el een verklaring/relaas per e-mail ontvangen, maar
geen onderbouw ende stukken. Het van de debiteur ontvangen relaas w ordt
door de bestuurder van RDA Afbouw w eersproken. De curator beraadt zich
over verdere aanpak.

12-01-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

04-07-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
Vorderingen van banken zijn niet gebleken.

5.2 Leasecontracten
Leasecontracten niet gebleken.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.
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5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

04-07-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming w aren ten tijde van de uitspraak van het
faillissement reeds gestaakt.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er w erd digitale boekhouding bijgehouden in een cloud-omgeving. De
gegevens daaruit zijn nog niet ontvangen. Of de boekhoudplicht is nageleefd,
moet nog w orden beoordeeld.

7.2 Depot jaarrekeningen

04-07-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap is opgericht op 17 mei 2016. Het boekjaar is gelijk aan het
kalenderjaar.
Er is volgens het handelsregister nimmer een jaarrekening gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

04-07-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt € 120,(honderdtw intig euro).

04-07-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

04-07-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

04-07-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de afgelopen verslagperiode is een eerste intakegesprek met de bestuurder
gevoerd en de (summiere) overhandigde administratie bestudeerd. In de
komende verslagperiode zal verder onderzoek w orden gedaan naar het
gevoerde bestuur over de vennootschap.

04-07-2019
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De curator probeert in contact te komen met de mede-oprichter van de
vennootschap die tot augustus 2018 ook als bestuurder ingeschreven stond.
Tot op heden is op brieven van de curator nog niet gereageerd.

12-01-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.956,00

04-07-2019
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Toelichting
Betreft een gedeelte loonheffingen uit 2018, motorrijtuigenbelasting 2018 en
2019 en omzetbealsting 1e kw artaal 2019.
€ 8.821,00

12-07-2020
3

Toelichting
De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend terzake
omzetbelasting 2e kw artaal 2019 en uit hoofde van art. 29 lid 7 W et OB.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-07-2019
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Toelichting
Nog geen vordering door UW V ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

04-07-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

04-07-2019
1

15

12-07-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.132,90

04-07-2019
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€ 26.779,60

12-07-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog niet te voorzien.

04-07-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende verslagperiode zullen eventueel verder nog binnenkomende
crediteurenvorderingen in behandeling w orden genomen.

04-07-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Stichting W oongroep Bussum (eiseres)
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9.2 Aard procedures
Dagvaardingsprocedure; Stichting W oongroep Bussum vordert het afmaken
van een door RDA Afbouw aangelegd dakterras, door het alsnog plaatsen van
een balustrade.

04-07-2019
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9.3 Stand procedures
De bestuurder van RDA Afbouw had op de dagvaarding schriftelijk geantw oord,
er w as een datum voor comparitie ingepland. De procedure is geschorst als
gevolg van de uitspraak van het faillissement.

04-07-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
In de afgelopen verslagperiode is summierlijk onderzocht of het voor de boedel
doenlijk en rendabel zou zijn om de balustrade alsnog te plaatsen. Dit bleek
niet haalbaar.

04-07-2019
1

In de komende verslagperiode zal de verdere afhandeling van de procedure
met de raadsvrouw e van Stichting W oongroep Bussum w orden afgestemd.
In overleg met de raadsvrouw e van Stichting W oongroep Bussum is aan de
rechtbank verzocht om de geplande comparitie geen doorgang te laten vinden.

12-01-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Actiepunten in de komende verslagperiode(n):
- Voortzetten verkrijging digitale boekhouding
- Nader onderzoek/spreken met andere oprichter/bestuurder vennootschap
- Onderzoek naar voertuigen
- Verdere incasseringsstappen jegens debiteur
- Afronden procedure Stichting W oongroep Bussum
- Onderzoek rechtmatigheid

04-07-2019
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Actiepunten in de komende verslagperiode(n):
- Afronden onderzoek naar voertuigen
- Bepalen w elke stappen verder gezet kunnen w orden om debiteur te innen
- Onderzoek rechtmatigheid
- Spreken met andere oprichter/bestuurder

12-01-2020
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Uit het onderzoek naar de voertuigen zijn geen verhaalsmogelijkheden naar
voren gekomen. In de komende verslagperiode(n) zal verder w orden gew erkt
aan:

12-07-2020
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- correspondentie met debiteur / beoordelen verw eer
- opzetten oorzakenonderzoek incl. spreken met andere oprichter/bestuurder

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling van het faillissement is op dit moment nog niet te
voorzien.

04-07-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
12-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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