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

R-C
Curator

5
14-07-2021
F.10/20/279
NL:TZ:0000146477:F001
23-06-2020

mr. C.G.E. Prenger
mr A-J. van der Duijn Schouten

Algemene gegevens
Naam onderneming
RA W ork B.V.

22-07-2020
1

Gegevens onderneming
RA W ork is op 13 februari 2018 opgericht en statutair gevestigd te Spijkenisse.
De onderneming van RA W ork w erd geëxploiteerd aan het adres W .
Snelliusw eg 92 C te (3331 EZ) Zw ijndrecht.

22-07-2020
1

Activiteiten onderneming
RA W ork exploiteerde een onderneming die zich bezighoudt met het verrichten
van aannemersw erkzaamheden.

22-07-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
In de eerste verslagperiode is, ondanks herhaaldelijke verzoeken en
sommaties, geen administratie aan de curator verstrekt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

22-07-2020
1

Toelichting
Er w as vanaf maart 2020 één personeelslid in dienst. In de periode daarvoor
w isselde het aantal personeelsleden. De heer Heidman vertelde dat er op een
zeker moment 25 personeelsleden in dienst w aren. Aan de curator is in de
eerste verslagperiode geen personeelsadministratie verstrekt.

Boedelsaldo
€ 0,00

22-07-2020
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode is geen boedelactief gerealiseerd.
€ 2.527,47

22-10-2020
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft een debiteur betalingen gedaan en is het
creditsaldo overgemaakt naar de boedelrekening.
€ 3.527,47

19-01-2021
3

Toelichting
In de derde verslagperiode heeft een debiteur een betaling gedaan.
€ 4.777,47

16-04-2021
4

€ 6.027,47

14-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-6-2020

22-07-2020
1

t/m
21-7-2020
van
22-7-2020

22-10-2020
2

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

19-01-2021
3

t/m
18-1-2021
van
19-1-2021

16-04-2021
4

t/m
16-4-2021
van
17-4-2021

14-07-2021
5

t/m
12-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 30 min

2

19 uur 46 min

3

7 uur 12 min

4

8 uur 18 min

5

5 uur 0 min

totaal

57 uur 46 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan inventariserende
w erkzaamheden en aan pogingen om de administratie te verkrijgen.

22-07-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vanaf 17 mei 2018 is Heidman Holding B.V. enig bestuurder van RA W ork.
Vanaf 11 oktober 2019 is zij ook enig aandeelhouder van RA W ork. Enig
bestuurder en aandeelhouder van Heidman Holding B.V. is de heer Nicolaas
Heidman.

22-07-2020
1

In de periode van 13 februari 2018 tot 17 mei 2018 w as Van Heel Holding B.V.
enig aandeelhouder van RA W ork. Enig bestuurder en aandeelhouder van Van
Heel Holding B.V. is R. van Heel.

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

22-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De heer Heidman heeft aangegeven dat sprake is van
verzekeringsovereenkomsten, maar dat deze reeds zijn beëindigd. De curator
heeft dat nog niet kunnen vaststellen, omdat aan hem geen administratie is
verstrekt.

22-07-2020
1

1.4 Huur
Het is de curator niet bekend of er sprake is van een huurovereenkomst.
Ondanks herhaaldelijke verzoeken heeft de heer Heidman hierover geen
informatie verstrekt.

22-07-2020
1

Er is geen sprake van een huurovereenkomst.

22-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Heidman vertelde dat er een debiteur is gefailleerd en dat dit een
belangrijke oorzaak van het faillissement zou zijn gew eest. De curator zal
onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en daarvan verslag
doen in hoofdstuk 7 van dit verslag (het hoofdstuk Rechtmatigheid).

22-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

22-07-2020
1

Toelichting
De heer Heidman heeft aan de curator verteld dat er sprake is van een
w erknemer ten tijde van de faillietverklaring.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

22-07-2020
1

Toelichting
Het is niet bekend hoeveel personeelsleden er in het jaar voor het
faillissement in dienst w aren. De heer Heidman vertelde dat er op het
hoogtepunt 25 personen in dienst w aren en dat er vanaf maart 2020 slechts
één personeelslid in dienst w as. De curator beschikt niet over de
personeelsadministratie.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-11-2020

1

De w erknemer is bij brief van 2 juli 2020 ontslag aangezegd

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden.

22-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

22-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er resteren geen w erkzaamheden.

22-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De curator beschikt niet over een
balans of andere administratie op basis w aarvan kan w orden vastgesteld of
sprake is van bedrijfsmiddelen.

22-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn vooralsnog geen bodemzaken aangetroffen.

22-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er resteren vooralsnog geen w erkzaamheden. Indien de administratie w ordt
verstrekt en daaruit blijkt van bedrijfsmiddelen, zal de curator daar verder
onderzoek naar doen.

22-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden/onderhanden w erk aangetroffen. De curator beschikt
niet over een balans of andere administratie op basis w aarvan kan w orden
vastgesteld of sprake is van onderhanden w erk of voorraad.

22-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er resteren vooralsnog geen w erkzaamheden. Indien de administratie w ordt
verstrekt en daaruit blijkt van voorraden of onderhanden w erk, zal de curator
daar verder onderzoek naar doen.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa

22-07-2020
1

Toelichting andere activa
Er is een creditsaldo aangetroffen van € 43,51. ABN AMRO is verzocht dit saldo
aan de boedel af te dragen. Er zijn verder geen andere activa aangetroffen. De
curator beschikt niet over een balans of andere administratie op basis w aarvan
kan w orden vastgesteld of sprake is van andere activa.

22-07-2020
1

Het creditsaldo is door ABN AMRO aan de boedel afgedragen.

22-10-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er resteren vooralsnog geen w erkzaamheden. Indien de administratie w ordt
verstrekt en daaruit blijkt van andere activa, zal de curator daar verder
onderzoek naar doen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 6.500,00

€ 6.000,00

€ 6.500,00

€ 6.000,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

22-07-2020
1

Toelichting debiteuren
De heer Heidman heeft aangegeven dat er sprake is van drie
debiteurenvorderingen. Een debiteur zou reeds zijn gefailleerd en de ander
zou zijn uitgeschreven uit het handelsregister. Ten aanzien van de resterende
debiteur heeft de heer Heidman toegezegd relevante correspondentie aan de
curator te verschaffen. De heer Heidman heeft echter geen enkele vorm van
administratie aan de curator verstrekt.

22-07-2020
1

Met de resterende debiteur is een akkoord gesloten over de hoogte van de
vordering van RA W ork op haar en de betaling daarvan. Er w ordt in zes
maandelijkse termijnen in totaal een bedrag ad € 6.500,00 betaald. De eerste
en tw eede termijn zijn reeds betaald.

22-10-2020
2

Door de resterende debiteur is de derde termijn ook betaald. De debiteur heeft
aangegeven de betalingsregeling in december 2020 niet na te kunnen komen
en heeft verzocht om een maand uitstel. De curator is daarmee akkoord
gegaan.

19-01-2021
3

De debiteur heeft aangegeven de betalingsregeling niet na te kunnen komen
en heeft verzocht om een nieuw e betalingsregeling te sluiten. De curator is
daarmee akkoord gegaan. Het restantbedrag ad € 1.750,00 w ordt in de
komende verslagperiode in zijn geheel voldaan, mits de betalingsregeling
w ordt nagekomen.

16-04-2021
4

Het restantbedrag ad € 1.750,00 is nog niet in zijn geheel voldaan. Er dient
nog € 500,00 te w orden voldaan. De curator heeft de debiteur verzocht dit
restantbedrag per ommegaande te voldoen.

14-07-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de debiteurenvorderingen beoordelen nadat de administratie
aan hem is verstrekt.

22-07-2020
1

De curator zal toezicht houden dat de betalingsregeling met de debiteur w ordt
nagekomen.

22-10-2020
2

De curator zal toezicht houden dat de betalingsregeling met de debiteur w ordt
nagekomen.

19-01-2021
3

De curator zal toezicht houden dat de betalingsregeling met de debiteur w ordt
nagekomen.

16-04-2021
4

De curator zal toezicht houden dat de debiteur het restantbedrag ad €
500,00 per ommegaande voldoet.

14-07-2021
5

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

22-07-2020

Toelichting vordering van bank(en)
De onderneming bankierde bij ABN AMRO Bank. Er w as sprake van een beperkt
creditsaldo. Er is geen vordering van een bank bekend.

1

5.2 Leasecontracten
De heer Heidman vertelde dat er drie leaseovereenkomsten voor auto's zijn
afgesloten. De leaseovereenkomst zullen w orden beëindigd en - indien de
boedel daar belang bij heeft - financieel w orden afgew ikkeld.

22-07-2020
1

De leaseovereenkomsten zijn in de tw eede verslagperiode beëindigd. De
leaseovereenkomsten zijn nog niet financieel afgew ikkeld.

22-10-2020
2

De leasemaatschappij heeft een bew ijs van verkoop en opgave van de
verkoopprijs verstrekt.

19-01-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden.

22-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen schuldeisers met een separatistenpositie.

22-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

22-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen schuldeisers die een retentierecht hebben uitgeoefend.

22-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een recht van
reclame.

22-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

22-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er resteren geen w erkzaamheden.

22-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as reeds vóór de faillietverklaring gestaakt en kon derhalve
niet w orden voortgezet.

22-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

22-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

22-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

22-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

22-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

22-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

22-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

22-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de
curator, geen administratie aan de curator verstrekt. De boekhoudplicht kon
derhalve nog niet w orden beoordeeld.

22-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode is er op verzoek van de curator een
faillissementsverhoor ingepland. Voordat het verhoor heeft plaatsgevonden is
de administratie door de bestuurder aan de curator verstrekt. De curator heeft
in onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht.

22-10-2020
2

De curator heeft tot op heden beperkt onderzoek gedaan naar de
boekhoudplicht. De administratie geeft een globaal inzicht van de rechten en
verplichtingen van de vennootschap. Om verder onderzoek te doen, is
uitgebreider financieel onderzoek door een deskundige nodig. De curator heeft
in overw eging of de boedel hierbij een belang heeft en zal hier de komende
verslagperiode een beslissing over nemen.

19-01-2021
3

De curator heeft besloten dat de boedel geen belang heeft bij verder
onderzoek.

16-04-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap is opgericht op 13 februari 2018. Er is geen jaarrekening
gedeponeerd. Uit de statuten blijkt niet dat het eerste boekjaar is verlengd.
De jaarrekening 2018 is derhalve ten onrechte niet gedeponeerd en de
deponeringsplicht is geschonden.

22-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven, maar dat w as ook niet vereist.

22-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is een geplaatst kapitaal van € 100,00. Er is een gestort kapitaal van €
100,00. Gelet op het beperkte belang, zal de curator hier geen onderzoek naar
doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

22-07-2020
1

Toelichting
Gelet op de schending van de deponeringsplicht staat het onbehoorlijk bestuur
vast. De curator heeft in onderzoek of er andere omstandigheden zijn die
bijdragen aan het beeld van een onbehoorlijke taakvervulling.

Toelichting
De curator heeft de administratie en de financiële verhoudingen tussen de
gelieerde vennootschappen onderzocht. De curator heeft naar aanleiding
daarvan reeds een vraag daarover gesteld aan de bestuurder. De bestuurder
heeft ondanks een herinnering deze vraag nog niet beantw oord. De curator
heeft de bestuurder nogmaals herinnerd en heeft ook zijn verdere bevindingen
aan de bestuurder voorgelegd en naar aanleiding daarvan vragen gesteld. De
curator heeft de bestuurder een korte termijn gegund om daarop te reageren.
W anneer een reactie van de bestuurder w ederom uitblijft, zal de curator een
beslissing nemen over eventueel te treffen maatregelen.

Toelichting
De bestuurder heeft de vraag van de curator beantw oord. De curator heeft
niet kunnen vaststellen dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld. De curator heeft echter w el geconstateerd dat diverse schuldeisers
het vermoeden hebben geuit dat sprake is van een situatie w aarin de heer
Heidman feitelijk één bouw onderneming in drie vennootschappen
exploiteerde en dat hij op enig moment de nog w instgevende projecten heeft
voortgezet in Bouw bedrijf ERLO B.V. en dat hij de overige projecten heeft
achtergelaten in RA W ork B.V. en RA Isolatie B.V.
Het is de curator ook gebleken dat er geldstromen in het voordeel van
Bouw bedrijf ERLO B.V. hebben plaatsgevonden. Hem is echter niet gebleken
dat de betreffende betalingen onrechtmatig w aren of dat op andere w ijze
onrechtmatig is gehandeld. Om te kunnen vaststellen of hiervan sprake is
gew eest, is een financieel- en boekhoudkundig onderzoek nodig en bij het
ontbreken van verhaalsmogelijkheden, kan de faillissementsboedel nimmer
baat hebben bij een dergelijk onderzoek. De faillissementsboedel is
bovendien ontoereikend om een dergelijk onderzoek te financieren.
Samengevat heeft de curator aanleiding om nader onderzoek te verrichten,
maar ontbreken de financiële middelen om een dergelijk onderzoek te laten
plaatsvinden. Geconcludeerd moet daarom w orden dat niet is gebleken van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

16-04-2021
4

14-07-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-07-2020
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken. Er is echter nog geen
enkele administratie aan de curator verstrekt.
Ja

14-07-2021
5

Toelichting
De heer Heidman is ook middellijk bestuurder van Bouw bedrijf ERLO B.V. De
curator heeft geconstateerd dat deze vennootschap een betaling heeft
ontvangen terw ijl de heer Heidman al w ist dat het faillissement w as
aangevraagd. De som van deze betalingen is € 1.800,00. Deze betaling is in
de visie van de curator paulianeus. De heer Heidman heeft dit betw ist. Er is in
de visie van de curator om die reden ook sprake van onrechtmatig handelen
door de heer Heidman als bestuurder. De curator overw eegt het treffen van
rechtsmaatregelen jegens de heer Heidman en Bouw bedrijf ERLO B.V.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden verricht nadat de administratie aan
de curator is verstrekt.

22-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode is er op verzoek van de curator een
faillissementsverhoor ingepland. Voordat het verhoor heeft plaatsgevonden is
de administratie door de bestuurder aan de curator verstrekt. De curator heeft
vervolgens een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek en zal dit
in de komende verslagperiode voortzetten.

22-10-2020
2

In de vierde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

19-01-2021
3

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet en voor zover mogelijk w orden afgerond.

16-04-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft enkel nog betrekking op hetgeen onder
7.6 is vermeld. Voor het overige is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

14-07-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode opnieuw proberen de
administratie tot zijn beschikking te krijgen. Indien nodig zal hij
rechtsmaatregelen treffen.

22-07-2020
1

In de volgende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

22-10-2020
2

In de vierde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

19-01-2021
3

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet en voor zover mogelijk w orden afgerond.

16-04-2021
4

De curator zal in de zesde verslagperiode een beslissing nemen over het
treffen van rechtsmaatregelen jegens Bouw bedrijf ERLO B.V. en de heer
Heidman.

14-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator p.m.

16-04-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 63.711,00

22-07-2020
1

€ 75.281,00

22-10-2020
2

€ 76.107,00

19-01-2021
3

€ 43.253,00

16-04-2021
4

€ 70.263,00

14-07-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.975,00

22-07-2020
1

Toelichting
Het gaat om de kosten voor de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

22-07-2020
1

16

22-10-2020
2

19

16-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 67.566,60

22-07-2020
1

€ 132.344,01

22-10-2020
2

€ 106.680,04

19-01-2021
3

€ 109.532,93

16-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Ingediende vorderingen zullen w orden beoordeeld en geplaatst.

22-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn (nog) geen procedures gestart.

22-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Er zijn (nog) geen procedures gestart.

22-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Er zijn (nog) geen procedures gestart.

22-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog zijn er geen w erkzaamheden.

22-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal opnieuw w orden geprobeerd de beschikking
over de administratie te krijgen. De verdere w erkzaamheden zijn afhankelijk
van de inspanningen die daarvoor nodig zijn.

22-07-2020
1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. Voorts zal de curator erop toezien dat de betalingsregeling met de
debiteur w ordt nagekomen.

22-10-2020
2

De curator heeft in overw eging of de boedel er belang bij heeft dat er verder
financieel onderzoek w ordt verricht door een deskundige. De curator zal hier
de komende verslagperiode een beslissing over nemen. Voorts zal de curator
erop toezien dat de betalingsregeling met de debiteur w ordt nagekomen.

19-01-2021
3

De curator heeft de bestuurder nogmaals herinnerd aan zijn verzoek zijn vraag
te beantw oorden en de curator heeft zijn verdere bevindingen naar aanleiding
van het onderzoek naar de administratie en de financiële verhoudingen tussen
de gelieerde vennootschappen aan de bestuurder voorgelegd en daarover
vragen gesteld. W anneer een reactie van de bestuurder w ederom uitblijft, zal
de curator een beslissing nemen over eventueel te treffen maatregelen.
Daarnaast zal de curator erop toezien dat de betalingsregeling met de
debiteur w ordt nagekomen.

16-04-2021
4

De curator zal een beslissing nemen over het treffen van rechtsmaatregelen
jegens Bouw bedrijf ERLO B.V. en de heer Heidman. Daarnaast zal de curator
erop toezien dat de debiteur het restantbedrag ad € 500,00 per
ommegaande voldoet.

14-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet bekend.

22-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2021

14-07-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 'plan van aanpak'.

22-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

