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Algemene gegevens
Naam onderneming
RHDW B.V.

23-03-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RHDW B.V. statutair
gevestigd te Zeist en feitelijk gevestigd te (2803 PT) Gouda aan de
Stavorenw eg 8. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder het nummer 60027185.

23-03-2021
1

Hierna w ordt RHDW B.V. aangeduid als: "gefailleerde".

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een onderneming die zich toelegde op de advisering
over en het installeren, integreren en onderhouden van elektra technische
installaties ten aanzien van (inbraak)beveiliging.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 1.072.345,00

€ -35.341,00

2017

€ 654.630,00

€ -3.552,00

€ 140.092,00

2018

€ 1.124.307,00

€ -36.560,00

€ 383.332,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

23-03-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-03-2021
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren er geen w erknemers meer in dienst bij
gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 0,00

23-03-2021
1

€ 4.099,52

23-06-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso t.b.v. de pandhouder
afgerond, de afrekening vindt in de komende w eken plaats. Hierover meer in
hoofdstuk 4 en 5 van dit verslag.

€ 496,04
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de afrekening met met de pandhouder
plaatsgevonden.

Verslagperiode

23-09-2021
3

Verslagperiode
van
23-2-2021

23-03-2021
1

t/m
21-3-2021
van
22-3-2021

23-06-2021
2

t/m
21-6-2021
van
22-6-2021

23-09-2021
3

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021

23-12-2021
4

t/m
21-12-2021
van
22-12-2021

23-03-2022
5

t/m
20-3-2022
van
21-3-2022

21-06-2022
6

t/m
20-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 24 min

2

11 uur 48 min

3

10 uur 36 min

4

32 uur 18 min

5

5 uur 24 min

6

52 uur 0 min

totaal

135 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is met name veel tijd besteed aan het
uitvoeren van de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten. Zie
hoofdstuk 7 van dit verslag.

21-06-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 17 februari 2014. De bestuurders en
aandeelhouders van gefailleerde zijn de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Der W eduw e Investments B.V. (25% van de aandelen), de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAELL B.V. (25% van
de aandelen) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Connect to B.V. (50% van de aandelen).

23-03-2021
1

De heer D.A. der W eduw e is enig bestuurder en aandeelhouder van Der
W eduw e Investments B.V. De heer R.R. Hendrikse is enig bestuurder en
aandeelhouder van RAELL B.V. en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Celsius Smulders B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder
van Connect to B.V. De heer T.C.H.M. Smulders is enig bestuurder en
aandeelhouder van Celsius Smulders B.V.
De heren Der W eduw e, Hendrikse en Smulders zijn allen middellijk bestuurders
van gefailleerde. W aar hierna over "de bestuurders" of "het bestuur" w ordt
gesproken, w orden zij tezamen bedoeld.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement liepen er geen procedures.

23-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w aren reeds voor faillissement beëindigd.

23-03-2021
1

1.4 Huur
Per datum faillissement liepen er geen huurovereenkomsten meer omdat de
w erkzaamheden reeds voor faillissement w aren gestaakt.

1.5 Oorzaak faillissement

23-03-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft een intakegesprek gevoerd met de heren Hendrikse en Der
W eduw e tezamen op de bedrijfslocatie van BeIncontrol B.V. alsook met de
heer Smulders en diens kantoorgenoot op een ander moment.

23-03-2021
1

Gevraagd naar de oorzaken en de achtergronden van het faillissement hebben
zij onder meer het volgende verklaard.
Gefailleerde is opgericht door Der W eduw e Investments B.V. en RAELL B.V. in
2014. Later (in 2015) is een samenw erking ontstaan met Connect to B.V.
w aarbij laatstgenoemde vennootschap met name gericht w as op
klantenw erving voor gefailleerde. Eind 2015 zou er een geschil zijn ontstaan
tussen de aandeelhouders/bestuurders onderling. De inzichten over (de
activiteiten van) gefailleerde zouden zijn veranderd en onderling w erd geen
overeenstemming meer bereikt over het reilen en zeilen van gefailleerde.
Partijen zouden onderling nog geprobeerd hebben om tot een oplossing te
komen, maar dit is niet gelukt. Uiteindelijk heeft Celsius Benelux B.V. om het
faillissement verzocht w aarna de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
het faillissement op 23 februari jl. heeft uitgesproken.
De curator verricht onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het
faillissement.
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt.

23-06-2021
2

In dit kader w ordt onder meer de verkoop van de activa van gefailleerde
onderzocht. Op dit punt w ordt - om herhaling te voorkomen - verw ezen naar
hoofdstuk 7 van dit verslag.

23-09-2021
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog nadere informatie over de
oorzaken en achtergronden van het faillissement ontvangen van één van de
bestuurders. Deze informatie w ordt meegenomen in het verdere onderzoek
naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

23-12-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
23-03-2021
1

Toelichting
Er w aren per datum faillissement geen w erknemers in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
23-03-2021
1

Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-12-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

23-03-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

23-03-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

23-03-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in de zomer van 2019 verkocht aan een nieuw
opgerichte vennootschap (BeIncontrol B.V.). De curator onderzoekt of sprake is
gew eest van een zakelijke transactie.

23-03-2021
1

Het onderzoek naar de verkoop van de bedrijfsmiddelen loopt.

23-06-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

23-03-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de verkoop van de bedrijfsmiddelen in onderzoek.

23-03-2021
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

23-06-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement w as er geen voorraad of onderhanden w erk.

23-03-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

23-03-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Alle activa zouden zijn verkocht voor datum faillissement aan een nieuw
opgerichte vennootschap (BeIncontrol B.V.), ook de goodw ill. De curator
onderzoekt deze transactie(s).

23-03-2021
1

De voortgang met betrekking tot dit onderzoek w ordt w eergegeven in
hoofdstuk 7 van dit verslag.

23-09-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de verkopen van het actief in onderzoek.

23-03-2021
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

23-06-2021
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

23-09-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vorderingen op debiteuren

€ 4.099,52

€ 4.099,52

€ 496,04

totaal

€ 4.099,52

€ 4.099,52

€ 496,04

Toelichting debiteuren
De curator ontving een overzicht met vorderingen op debiteuren. De
vorderingen zijn allemaal meer dan 90 dagen oud. De curator tracht de
vorderingen te incasseren.

23-03-2021
1

Vesting Finance heeft zich namens de ING Bank N.V. gemeld met een
rechtsgeldig pandrecht op de vorderingen op debiteuren. De curator heeft drie
vorderingen geïncasseerd. De boedel ontvangt 10% boedelbijdrage. De
afrekening vindt in de komende w eken plaats.

23-06-2021
2

De afrekening heeft plaatsgevonden. De boedel ontving een boedelbijdrage
van € 496,04.

23-09-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator tracht de vorderingen te incasseren. Hierover meer in het volgende
verslag.

23-03-2021
1

De afrekening met Vesting Finance vindt in de komende periode plaats.

23-06-2021
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

23-09-2021
3

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

23-03-2021
1

Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ING Bank N.V. Per datum
faillissement zou er nog een debetstand van € 9.868,30 bestaan.

€ 10.172,49

23-06-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Vesting Finance heeft namens de ING Bank N.V. een vordering van € 10.172,49
ingediend. Deze vordering zal afnemen na de afrekening van de geïncasseerde
vorderingen op debiteuren.

€ 6.421,55

23-09-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de ING Bank N.V. bedraagt nog € 6.421,55.

5.2 Leasecontracten
Hiervan w as geen sprake per datum faillissement.

23-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met zekerheden.

23-03-2021
1

De ING Bank N.V. heeft een rechtsgeldig pandrecht op onder meer de
vorderingen op debiteuren (zie hoofdstuk 4 van dit verslag). De curator heeft
de vorderingen geïncasseerd.

23-06-2021
2

De w erkzaamheden op dit punt zijn vooralsnog afgerond.

23-09-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Hiervan is niet gebleken.

23-03-2021
1

ING Bank N.V. heeft te gelden als separatist.

23-06-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft gecorrespondeerd met één partij die zich op het standpunt
stelde een eigendomsvoorbehoud op een licentie te hebben gevestigd. De
curator w ikkelt dit beroep af.

23-03-2021
1

Dit beroep is afgew ikkeld.

23-06-2021
2

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

23-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

23-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

23-03-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft contact met de bank en de crediteur met een gepretendeerd
eigendomsvoorbehoud.

23-03-2021
1

De curator heeft contact met Vesting Finance/ING.

23-06-2021
2

De w erkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

23-09-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Per datum faillissement w aren de w erkzaamheden reeds een lange tijd
gestaakt. Van voortzetting is geen sprake.

6.2 Financiële verslaglegging

23-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-03-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

23-03-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden omdat de activiteiten reeds
voor faillissement w aren gestaakt en de activa in 2019 zijn overgedragen.

23-03-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

23-03-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

23-03-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

23-03-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

23-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding ontvangen en zal onderzoeken of deze
boekhouding voldoet aan de eisen die de w et hieraan stelt.

23-03-2021
1

In de afgelopen verslagperiode zijn nog enkele papieren stukken ontvangen.
De curator heeft de gehele administratie/boekhouding in onderzoek.

23-06-2021
2

Naar aanleiding van de boekhouding is een aantal vragen gesteld aan het
bestuur. De curator ontving ook verschillende reacties en nadere stukken. Aan
de hand hiervan w ordt het onderzoek voortgezet.

23-09-2021
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met het
bestuur over (onder meer) de boekhouding. De w erkzaamheden w orden in de
komende verslagperiode voortgezet.

23-03-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt hierover het
volgende:

23-03-2021
1

er is geen jaarrekening over boekjaar 2019 gedeponeerd;
de jaarrekening over boekjaar 2018 is op 16 september 2020
gedeponeerd;
de jaarrekening over boekjaar 2017 is op 31 oktober 2018 gedeponeerd.
De curator heeft het bestuur om een toelichting verzocht w aarom gefailleerde
jaarrekeningen niet (tijdig) heeft gedeponeerd.

23-12-2021
4

De curator had het bestuur om een toelichting verzocht w aarom gefailleerde
jaarrekeningen niet (tijdig) had gedeponeerd. De curator heeft de ontvangen
toelichting van het bestuur in onderzoek.

23-03-2022
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van gefailleerde w as een goedkeurende verklaring van de
accountant niet noodzakelijk.

23-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

23-03-2021
1

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur vangt in de
komende verslagperiode aan.

Toelichting

23-09-2021
3

Het onderzoek loopt.

Toelichting

23-03-2022
5

De w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-03-2021
1

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen is gestart en
w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

23-09-2021
3

Toelichting
De w erkzaamheden op dit punt w orden voortgezet.

In onderzoek

23-12-2021
4

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode in dit kader een bespreking
belegd met betrokken partijen. De w erkzaamheden w orden voortgezet.

In onderzoek
Toelichting
De w erkzaamheden lopen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-03-2022
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich ingespannen om alle
administratieve stukken en de onderliggende informatie/correspondentie te
ontvangen. De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten vangen
naar aanleiding hiervan in de komende verslagperiode aan.

23-03-2021
1

De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten lopen en w orden in
de komende verslagperiode voortgezet.

23-06-2021
2

De curator heeft de bestuurders verzocht om een toelichting / hun visie op de
bevindingen tot dusver. De curator ontving nog geen reactie, maar de
reactietermijn is ook nog niet verstreken. Na ontvangst van de gevraagde
toelichting / visie w orden de onderzoeken voortgezet en w aar mogelijk ook
afgerond.

23-12-2021
4

De curator ontving tw ee separate brieven van de middellijk bestuurders. De
curator heeft de reacties in onderzoek. Aan de hand hiervan w orden de
w erkzaamheden voortgezet.

23-03-2022
5

De curator heeft haar voorlopige bevindingen met het bestuur gedeeld.

21-06-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten vangen in de
komende verslagperiode aan.

23-03-2021
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

23-06-2021
2

De w erkzaamheden w orden ook in de komende verslagperiode voortgezet.

23-09-2021
3

De w erkzaamheden w orden ook in de komende verslagperiode voortgezet.

23-12-2021
4

De w erkzaamheden w orden ook in de komende verslagperiode voortgezet.

23-03-2022
5

De w erkzaamheden w orden ook in de komende verslagperiode voortgezet.

21-06-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.491,00

23-03-2021
1

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op verschuldigde omzetbelasting.

€ 3.245,50

23-06-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

23-06-2021
2

Het UW V heeft geen vorderingen ingediend. Dergelijke vorderingen zijn ook
niet te verw achten.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

23-06-2021
2

Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 194.540,46

23-12-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

23-03-2021
1

Toelichting
Het betreffen drie crediteuren met vorderingen uit hoofde van geleverde
diensten aan gefailleerde. Eén partij heeft kort voor faillissement een
gerechtelijk vonnis behaald w aarin de vordering van 13.557,79 is vastgesteld.

6

23-06-2021
2

8

23-09-2021
3

7

23-12-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 15.442,56

23-03-2021
1

€ 76.583,83

23-06-2021
2

€ 277.545,84

23-09-2021
3

€ 83.005,38

23-12-2021
4

€ 83.431,24

21-06-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is het eerste verslag w aardoor hierover nog niets kan w orden gezegd.

23-03-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie en -administratie.

23-03-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Per datum faillissement w as gefailleerde niet betrokken in een lopende
gerechtelijke procedure.

23-03-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

23-03-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

23-03-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

23-03-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode w orden de hierna genoemde w erkzaamheden
voortgezet:

23-03-2021
1

de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten (hoofdstuk 7);
het onderzoek naar de verkoop van de activa in 2019;
het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
debiteurenincasso;
crediteurencommunicatie en -administratie.
In de komende verslagperiode w orden de hierna genoemde w erkzaamheden
voortgezet:

23-06-2021
2

de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten (hoofdstuk 7);
het onderzoek naar de verkoop van de activa in 2019;
afrekening Vesting Finance;
crediteurencommunicatie en -administratie.
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de
w erkzaamheden zoals deze zijn genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag.

23-09-2021
3

De w erkzaamheden zoals genoemde in hoofdstuk 7 w orden voortgezet.

23-12-2021
4

De curator verw acht de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten
in de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

23-03-2022
5

De curator zet de w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 ook in de
komende verslagperiode voort.

21-06-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan nog niets w orden gezegd.

23-03-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-9-2022

21-06-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Op dit punt w ordt om herhaling te voorkomen verw ezen naar punt 10.1 van dit
verslag.

23-03-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

