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

6
06-04-2021
F.13/19/400
NL:TZ:0000122909:F001
03-12-2019

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
RH Digital Group BV (hierna: "RHD" of "Failliet").

07-01-2020
1

Gegevens onderneming
RHD is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 71134034.

07-01-2020
1

RHD is statutair gevestigd te Amsterdam en w as voorheen gevestigd te (1016
BS) Amsterdam aan de Herengracht 184A.

Activiteiten onderneming
RHD exploiteert een onderneming actief in digitale beeldbew erking van foto- en
filmmateriaal, in de breedste zin van het w oord.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 184.275,32

€ -130.921,40

€ 293.012,55

2018

€ 195.023,57

€ -69.605,41

€ 360.358,70

Toelichting financiële gegevens

07-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de interne cijfers van RHD.

07-04-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

07-01-2020
1

Toelichting
Het bestuur van RHD heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement 2
personeelsleden in dienst w aren.

Boedelsaldo
€ 1.297,84

07-01-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo is opgebouw d uit de creditsaldi van de door RHD
aangehouden bankrekening(en).
€ 2.133,64

07-04-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is opgelopen door geïncasseerde debiteuren.
€ 3.222,64

07-07-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is opgelopen door geïncasseerde debiteuren.
€ 3.567,12
Toelichting
Het boedelsaldo is opgelopen door een ontvangen terugbetaling.

Verslagperiode

06-10-2020
4

Verslagperiode
van
3-12-2019

07-01-2020
1

t/m
7-1-2020
van
8-1-2020

07-04-2020
2

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020

07-07-2020
3

t/m
7-7-2020
van
8-7-2020

06-10-2020
4

t/m
6-7-2020
van
7-10-2020

06-01-2021
5

t/m
6-1-2021
van
6-1-2021

06-04-2021
6

t/m
5-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 18 min

2

14 uur 36 min

3

5 uur 24 min

4

2 uur 12 min

5

5 uur 0 min

6

6 uur 12 min

totaal

54 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is naast de gebruikelijke
w erkzaamheden in de inventarisatiefase, tijd besteed aan het contact met een
eventuele zekerheidsgerechtigde.

07-01-2020
1

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is naast de gebruikelijke
w erkzaamheden, hoofdzakelijk tijd besteed aan contact met de
belastingdienst, crediteuren en een adviseur van RHD.

07-07-2020
3

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is naast de gebruikelijke
w erkzaamheden, hoofdzakelijk tijd besteed aan de nadere inventarisatie van
eventuele activa alsmede contact met de betrokkenen over de opslag en
afgifte daarvan.

06-10-2020
4

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is hoofdzakelijk tijd besteed aan
het rechtmatigheidsonderzoek.

06-01-2021
5

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is met name tijd besteed aan
het rechtmatigheidsonderzoek en (contact met) de debiteuren.

06-04-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
RHD is bij akte van 13 maart 2018 opgericht.

07-01-2020
1

Ten tijde van faillissement is RS Group BV enig bestuurder/aandeelhouder van
RHD. Mevrouw P. Steenbergen is op haar beurt enig bestuurder van RS Group
BV.
De aandelen in het kapitaal van RS Group BV w orden gehouden door de heer
R. Houtzagers (75%) en mevrouw P. Steenbergen (25%).

1.2 Lopende procedures
Er zijn voor zover de curator kan nagaan geen lopende procedures bekend.

07-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w aarvan voortzetting niet is vereist w orden beëindigd.

07-01-2020
1

1.4 Huur
RHD huurde voorheen een gedeelte van de bedrijfsruimte te (1016 BS)
Amsterdam aan de Herengracht 184A.

07-01-2020
1

Het bestuur van RHD heeft de curator aangegeven dat de huurovereenkomst
met betrekking tot de door RHD gehuurde bedrijfsruimte per 11 november
2019 is geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens toelichting van het bestuur van RHD is de oorzaak van het
faillissement gelegen in een acute terugval van de omzet naar (vrijw el) nihil en
het ontbreken van reserves om dit te kunnen opvangen c.q. de onderneming
nog langer te kunnen exploiteren.
De oorzaak van het faillissement zal door de curator nader w orden onderzocht
in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek.

07-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

07-01-2020
1

Toelichting
Het bestuur van RHD heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement tw ee
personeelsleden in dienst w aren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
07-01-2020
1

Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-12-2019

2

Met toestemming van de rechter-commissaris.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking bestuurder, bestuderen overgelegde stukken, correspondentie
rechter-commissaris, ontslagaanzeggingen, correspondentie en telefoon met
het UW V, aanleveren gegevens aan het UW V, faciliteren en bijw onen
gezamenlijke intake door het UW V, correspondentie w erknemers.

07-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen onroerende zaken in eigendom
van RHD.

07-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

07-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris en hardw are
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
RHD heeft ten tijde van het faillissement de beschikking over enige hardw are
(bestaande uit een desktop, een tablet, monitoren en enige toebehoren).

07-01-2020
1

Daarnaast had RHD voorafgaand aan het faillissement de beschikking over
enige (kantoor)inventaris (met een aanschafw aarde van in elk geval EUR
10.987,26).
Het bestuur van RHD heeft aangegeven dat de (w aarde van de) inventaris zou
zijn aangew end om de schuldenlast van RHD (bij de verhuurder) te reduceren,
in het kader van de getroffen (huur)beëindigingsovereenkomst.
De curator doet onderzoek naar de achtergrond en de rechtsgeldigheid van
voornoemde transactie.
De hardw are is gelokaliseerd en de curator heeft om afgifte verzocht. In
verband met de coronamaatregelen is het vooralsnog niet mogelijk de
hardw are reeds aan de curator te overhandigen.

07-04-2020
2

De curator is met de partijen betrokken bij de transactie van de
kantoorinventaris in gesprek. De curator verw acht op dit punt de komende
verslagperiode uitsluitsel te kunnen geven.
De gesprekken over de inventaris zijn nog niet afgerond en de hardw are is
nog niet overhandigd. De curator verw acht ter zake de komende
verslagperiode nader te kunnen rapporteren.

07-07-2020
3

De gesprekken over de inventaris en het overhandigen van de hardw are
bevinden zich in een afrondende fase. De curator verw acht dat een en ander
komende verslagperiode zal zijn afgerond en te gelde zal zijn gemaakt.

06-10-2020
4

Als gevolg van de coronamaatregelen is het tot een overhandiging van de
hardw are nog niet gekomen. De verw achting is dat de gesprekken met de
partijen betrokken bij de transactie van de kantoorinventaris de komende
verslagperiode zullen zijn afgerond.

06-01-2021
5

De gesprekken zijn nog niet afgerond en w orden eerdaags voortgezet, met
insteek het volledige actief op korte termijn overhandigd te krijgen.

06-04-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

07-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en bespreking met het bestuur van RHD.

07-01-2020
1

Inventarisatie en besprekingen met de grootaandeelhouder van RHD.

06-10-2020
4

Inventarisatie en besprekingen met de grootaandeelhouder van RHD.

06-04-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het bestuur van RHD heeft tegenover de curator verklaard dat er geen
voorraad en/of onderhanden w erk bekend is.

07-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

De curator doet onderzoek naar eventuele overige activa.

07-04-2020
2

In onderzoek.

06-10-2020
4

Vooralsnog niet van gebleken.

06-01-2021
5

Niet uitgesloten is dat RHD beschikt over andere activa, nu gebleken is dat in
de periode voorafgaand aan het faillissement namens RHD aankopen zijn
gedaan die in een verrekening lijken te zijn betrokken. Dit w ordt nog nader
onderzocht.

06-04-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, bespreking met het bestuur van RHD en overige
w erkzaamheden.

07-01-2020
1

Inventarisatie, bespreking met de grootaandeelhouder van RHD en overige
w erkzaamheden.

06-10-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenlijst is door de curator ter hand genomen.

07-01-2020
1

In behandeling.

07-04-2020
2

In behandeling. De curator verw acht dat het incasseren van het
debiteurensaldo de komende periode zal zijn afgerond.

07-07-2020
3

Nog niet afgerond. Gesprekken met een aantal mogelijke debiteuren zijn
gaande. De curator verw acht de komende verslagperiode nader te kunnen
rapporteren.

06-10-2020
4

Nog niet afgerond. De curator streeft ernaar het debiteurensaldo komende
verslagperiode volledig te hebben geïncasseerd.

06-01-2021
5

Het oorspronkelijk opgegeven saldo aan openstaande debiteuren is in
verband met nagekomen betalingen door het bestuur van RHD aangepast
naar EUR 6.195,20. Onderzocht w ordt of dit bedrag juist is, dan w el dit
bedrag moet w orden bijgesteld.

06-04-2021
6

Vooralsnog is EUR 1.924,80 aan openstaande debiteuren geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, contact met het bestuur van RHD, onderzoek openstaande
posten en correspondentie debiteuren.

07-01-2020
1

Inventarisatie, contact met het bestuur van RHD, onderzoek openstaande
posten en correspondentie debiteuren.

06-10-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankfinanciering. Ten tijde van het faillissement
vertoonde(n) de door RHD aangehouden bankrekening(en) een creditsaldo van
EUR 1.297,84.

07-01-2020
1

Dit saldo is overgemaakt naar de boedelrekening van RHD.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur had RHD middels een operational
leaseovereenkomst de beschikking over een drietal auto's.

07-01-2020
1

Van enige gebondenheid van RHD aan voornoemde overeenkomsten is
intussen niet langer sprake. Dit punt is afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden
Er w ordt een pandrecht gepretendeerd op vorderingen, voorraad en
inventaris.

07-01-2020
1

De curator is van mening dat de partij die een pandrecht pretendeert daaraan
geen rechten kan ontlenen.

5.4 Separatistenpositie
Er is één partij met een gepretendeerd pandrecht. Naar mening van de curator
kan deze partij daaraan geen rechten ontlenen.

07-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle bekende crediteuren zijn intussen aangeschreven. Tot op heden is van
enig eigendomsvoorbehoud niet gebleken.

07-01-2020
1

Alle bekende crediteuren zijn intussen aangeschreven. Tot op heden is de
curator bekend met een partij die een eigendomsvoorbehoud stelt te hebben.
De curator is met deze partij in gesprek over het afw ikkelen van het
gepretendeerde eigendomsvoorbehoud.

07-04-2020
2

De gesprekken over de afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud zijn nog
niet afgerond. De curator verw acht hierover de komende verslagperiode nader
te kunnen rapporteren.

07-07-2020
3

Nog niet afgerond. De curator streeft ernaar de gesprekken komende
verslagperiode af te ronden, alsmede op dit punt nader te informeren.

06-10-2020
4

De gesprekken zullen komende verslagperiode w orden afgerond. Naar het zich
laat aanzien is op het gestelde eigendomsvoorbehoud geen beroep te doen.

06-01-2021
5

De gesprekken zijn nog niet afgerond en w orden de komende verslagperiode
voortgezet.

06-04-2021
6

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

07-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, correspondentie crediteuren.

07-01-2020
1

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

07-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Of aan de boekhoudplicht is voldaan w ordt nog nader onderzocht. De curator
heeft de financiële administratie voor zover mogelijk veilig gesteld.

07-01-2020
1

In onderzoek.

06-10-2020
4

De volledigheid van de ontvangen administratie w ordt verder onderzocht.

06-01-2021
5

De volledigheid van de ontvangen administratie w ordt verder onderzocht.

06-04-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
RHD is op 13 maart 2018 opgericht. De jaarrekening over 2018 is door het
faillissement niet gedeponeerd.

07-01-2020
1

Naar het zich laat aanzien heeft RHD aan haar deponeringsplicht voor de
jaarrekening over 2018 niet voldaan. Dit w ordt nog nader onderzocht.

06-04-2021
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 lid 2
jo. 2:393 lid 1 BW niet vereist gew eest.

07-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onderzoek w ijst uit dat aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

07-01-2020
1

07-07-2020
3

06-10-2020
4

06-04-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

07-01-2020
1

07-07-2020
3

06-10-2020
4

06-01-2021
5

06-04-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met het rechtmatigheidsonderzoek zal (naar verw achting) in de komende
verslagperiode w orden aangevangen.

07-01-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet. De curator streeft er naar komende verslagperiode over zijn
bevindingen te kunnen rapporteren.

06-10-2020
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. Er resteren op dit moment
een aantal punten w aarover de curator de bestuurder w il horen. De curator
verw acht op dit punt de komende verslagperiode nader te kunnen berichten.

06-01-2021
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. Er resteren op dit
moment een aantal punten w aarover de curator de bestuurder w il horen.
Een gesprek met het bestuur is op korte termijn te verw achten, w aarop de
curator verw acht op dit punt nader te kunnen berichten.

06-04-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Met het rechtmatigheidsonderzoek w ordt (naar verw achting) in de komende
verslagperiode een aanvang gemaakt.

07-01-2020
1

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

06-10-2020
4

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

06-01-2021
5

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

06-04-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen
bekend.
€ 16.588,22
Toelichting
Het UW V heeft een loonvordering van EUR 16.588,22 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-01-2020
1

07-07-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.873,00

07-07-2020
3

Toelichting
De fiscus heeft een vordering van EUR 7.873,00 ingediend.
€ 24.135,00

06-10-2020
4

Toelichting
De fiscus heeft een vordering van EUR 24.135,00 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot op heden nog geen vordering ingediend, maar deze w ordt
w el verw acht.
€ 18.668,46

07-01-2020
1

07-07-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft tot op heden een preferente (loon)vordering van EUR
18.668,46 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 145,00

07-01-2020
1

€ 585,42

07-04-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

07-01-2020
1

11

07-04-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.001,93

07-01-2020
1

€ 22.654,80

07-04-2020
2

€ 23.599,67

07-07-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

07-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, contact en correspondentie met crediteuren.

07-01-2020
1

Contact en correspondentie met crediteuren.

06-10-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Enkele afw ikkelpunten afw erken (completering van de financiële administratie),
w aarna voornamelijk het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden uitgevoerd en
de inning van de debiteuren w ordt vervolgd.
Gelijktijdig daaraan zal in elk geval nog plaatsvinden:

07-01-2020
1

- overleg mogelijke pandhouder;
- onderzoek transacties kort voor faillissement;
- nadere inventarisatie actief/bedrijfsmiddelen/inventaris en de verkoop
daarvan;
Enkele afw ikkelpunten afw erken (completering van de financiële administratie),
w aarna voornamelijk het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden uitgevoerd en
de inning van de debiteuren w ordt vervolgd.

07-04-2020
2

Gelijktijdig daaraan zal in elk geval nog plaatsvinden:
- onderzoek activa en activiteiten;
- onderzoek debiteuren;
- onderzoek transacties kort voor faillissement;
- nadere inventarisatie actief/bedrijfsmiddelen/inventaris en de verkoop
daarvan;
- overige w erkzaamheden.
De w erkzaamheden genoemd in verslag tw ee zullen w orden vervolgd en w aar mogelijk - w orden afgerond.

07-07-2020
3

De w erkzaamheden genoemd in verslag tw ee zullen w orden vervolgd en w aar mogelijk - w orden afgerond.

06-10-2020
4

De w erkzaamheden genoemd in verslag tw ee zullen indien nodig w orden
vervolgd en - w aar mogelijk - w orden afgerond, met de nadruk op het
rechtmatigheidsonderzoek.

06-01-2021
5

De w erkzaamheden genoemd in verslag tw ee zullen indien nodig w orden
vervolgd en - w aar mogelijk - w orden afgerond, met de nadruk op het
rechtmatigheidsonderzoek (en de in dat kader te voeren gesprekken met het
bestuur).

06-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

07-01-2020
1

Nog onbekend.

07-07-2020
3

Nog onbekend.

06-10-2020
4

Over de termijn van afw ikkeling kan vooralsnog geen verw achting w orden
uitgesproken. Gestreefd w ordt naar spoedige beëindiging.

06-04-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
6-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

06-04-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

07-01-2020
1

Verslaglegging.

06-10-2020
4

Verslaglegging.

06-01-2021
5

verslaglegging.

06-04-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

