
 

 

 

Faillissementsnummer: C/05/21/215 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 12 oktober 2021 

Verslagnummer: 3 

Datum verslag: 12 mei 2022 

Curator: mr. C.W.M. Slegers 

R-C: mr. P. Hoekstra 

 

Naam onderneming RH Personeel B.V.  

 

Gegevens onderneming RH Personeel B.V., statutair gevestigd te Arnhem en 

kantoorhoudende te 6004 RV Weert aan de Risseweg 6, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

76596842.  

  
Activiteiten onderneming Het uitlenen en detacheren van personeel ten behoeve van 

aan de vennootschap gelieerde vennootschappen.    

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

 €  €  €  

 €  €  €  
 

Toelichting financiële gegevens De bestuurder heeft nog geen administratie aangereikt.  

 

Personeel gemiddeld aantal 13  
Boedelsaldo € 6,05  
  

Verslagperiode 1 februari 2022 t/m 30 april 2022 

  
Bestede uren in verslagperiode 2 uur en 45 minuten  

  
Toelichting bestede uren  Een eerste inventarisatie van het faillissement en het 

opzeggen van de betrokken arbeidsovereenkomsten.  

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode is het 

rechtmatigheidsonderzoek verricht.   

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode is de 

aansprakelijkstelling van de bestuurder nader 

onderzocht.     

  
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder van RH 

Personeel B.V. is Rijkhuis B.V. Saenrijk Beheer B.V. is op 

haar beurt enig aandeelhouder en enig bestuurder van 
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Rijkhuis B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder van 

Saenrijk Beheer B.V. is de heer R. Pluim. 

 

 Lopende procedures Voor zover bekend is gefailleerde niet betrokken bij enige 

(al dan niet gerechtelijke) procedure. 

  
 Verzekeringen N.v.t.  
 Huur Zover bekend bestond er per datum faillissement geen 

huurovereenkomst.   

 

 Oorzaak faillissement De betrokken bestuurder heeft voor dit moment in het 

geheel niet gereageerd op verzoeken namens de curator, 

echter heeft de curator de beschikking over een kopie e-

mail die de vennootschap / bestuurder reeds op 25 

augustus 2021 aan de betrokken werknemers heeft 

verstuurd en waaruit volgt dat de activiteiten van de 

vennootschap per dat moment reeds zouden zijn gestaakt, 

vanwege de onduidelijkheid in de markt en de onverwachte 

extreme prijsstijgingen van bouwgrondstoffen.   

 

In voornoemde mail geeft de bestuurder reeds aan de 

werknemers te kennen een eigen faillissementsaanvraag in 

overweging te hebben. Uiteindelijk is de vennootschap daar 

echter niet toe overgegaan en hebben de betrokken 

werknemers zelf het faillissement moeten bewerkstelligen. 

Dit is daarmee eerst op 12 oktober 2021 gerealiseerd.    

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
13 werknemers  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Naar verwachting een gelijk aantal.  

2.3 Datum ontslagaanzegging 15 oktober 2021 

 
 Werkzaamheden Opzeggen van de arbeidsovereenkomsten en 

correspondentie en telefonisch contact met diverse 

werknemers. Telefonisch contact en correspondentie met 

het UWV.  

   
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
RH Personeel B.V. heeft geen onroerende zaken in 

eigendom.  

 Werkzaamheden - 
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Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Voor zover bekend heeft RH Personeel B.V. geen 

bedrijfsmiddelen in eigendom.  

  
 Bodemvoorrecht fiscus -  
 Werkzaamheden -  

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Voor zover bekend heeft RH Personeel B.V. geen voorraden 

in eigendom. Ook is niet gebleken van onderhanden zijnde 

werken.    

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Voor zover bekend heeft RH Personeel B.V. geen (andere) 

activa in eigendom.  

  
 Werkzaamheden - 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Voor zover RH Personeel B.V. nog openstaande debiteuren 

heeft, zullen deze betrekking hebben op aan haar gelieerde 

vennootschappen. De betrokken bestuurder heeft echter 

(nog) geen administratie aangereikt.   
  

 Werkzaamheden - 

  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is zover bekend geen betrokken (bancaire) financier.  

 Leasecontracten - 

 

 Beschrijving zekerheden - 

 

 Separatistenpositie -  
 Eigendomsvoorbehoud - 

 

 Retentierechten - 

 Reclamerechten - 

 Boedelbijdragen - 
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 Werkzaamheden Aanschrijven van de Nederlandse (groot)banken.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Een tijdelijke voortzetting is niet aan de orde. 

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Een doorstart is niet aan de orde. 

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht De bestuurder heeft – ondanks daartoe herhaaldelijk te zijn 

verzocht – nog niet voldaan aan zijn verplichtingen om de 

door de curator gevraagde administratie aan te reiken. 

 

Verslag 2: 

De bestuurder heeft tot op heden geen administratie 

aangereikt. Op basis van de door de betrokken bank 

aangereikte bankafschriften is, voor zover mogelijk, het 

rechtmatigheidsonderzoek verricht.     

 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd. De 

deponeringstermijn ter zake 2020 was ten tijde van het 

faillissement nog niet verstreken.  

 

 Goedk. verkl. accountant N.v.t. 

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het gestort en geplaatst kapitaal bedrag € 100,-. 

 Onbehoorlijk bestuur Nog nader te onderzoeken.  

 

Verslag 2: 

De bestuurder is inmiddels aansprakelijk gesteld vanwege 

onder andere het schenden van de administratieplicht.   

 

Verslag 3: 

De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd op 

de aansprakelijkstelling. De curator onderzoekt thans 

de verdere mogelijkheden. 
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 Paulianeus handelen Nog nader te onderzoeken. 

 

Verslag 2: 

Vanwege het ontbreken van de administratie heeft de 

curator dit niet kunnen onderzoeken.  

 

 Werkzaamheden Diverse mails aan de bestuurder met het verzoek om 

administratie aan te reiken.  

 

Verslag 2: 

Op basis van de door de betrokken bank aangereikte 

bescheiden is, voor zover mogelijk, het 

rechtmatigheidsonderzoek verricht en aansluitend is de 

bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van (o.a.) de 

schending van de administratieplicht. Daarbij zijn er tevens 

vragen gesteld naar aanleiding van de bevindingen uit het 

onderzoek in de van de bank ontvangen bankafschriften.   

 

Verslag 3: 

De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd op 

de aansprakelijkstelling. De curator onderzoekt thans 

de verdere mogelijkheden. 

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M. 

  
 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 467.893,-  
 Pref. vord. van het UWV Nog geen vordering aangemeld.   
 Andere pref. crediteuren Nog geen vordering aangemeld.   
 Aantal concurrente 

crediteuren 
1  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 2.898,-  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden Inventariseren crediteurenlast.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) N.v.t. 

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  
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 Plan van aanpak - Nadere inventarisatie crediteurenlast;  

- Afwikkeling aansprakelijkstelling.  

 Indiening volgend verslag November 2022 

 Werkzaamheden  

Verslag 1, 2 en 3: 

Correspondentie rechter-commissaris en 

verslaglegging. 

 

Weert,  12 mei 2022   

 

 

mr. C.W.M. Slegers, 

curator 

 

 

 

Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar 
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 
geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen 
derhalve geen rechten worden ontleend. 


