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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van de Velde Bouw B.V.

23-10-2019
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

23-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Burgerlijke- en utiliteitsbouw

23-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.155.838,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -44.175,00

€ 369.915,00

Toelichting financiële gegevens
2018 in concept gereed

Gemiddeld aantal personeelsleden

23-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

23-10-2019
1

Toelichting
4 personeelsleden in loondienst, overige bezetting op ZZP-basis w erkzaam, zie
paragraaf 2

Boedelsaldo
€ 0,00

23-10-2019
1

€ 107.180,98

22-01-2020
2

€ 53.517,69

22-04-2020
3

Verslagperiode
van
24-9-2019

23-10-2019
1

t/m
22-10-2019
van
23-10-2019

22-01-2020
2

t/m
21-1-2020
van
22-1-2020

22-04-2020
3

t/m
21-4-2020
van
22-4-2020

08-07-2020
4

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

08-10-2020
5

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020
t/m
7-4-2021

Bestede uren

08-04-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 24 min

2

17 uur 24 min

3

7 uur 24 min

4

14 uur 21 min

5

3 uur 42 min

6

12 uur 48 min

totaal

86 uur 3 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
curator ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de aard en
de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een
boedelverslag een w eergave van algemene en specifieke bevindingen die na
verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten w orden bijgesteld. Derhalve
kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag w orden ontleend jegens de
curator.
Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en
heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a
Faillissementsw et een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van
zaken en de boedel.

23-10-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is Holding Cees van de Velde
B.V.. Enig aandeelhouder en bestuurder van Holding Cees van de Velde B.V. is
de heer C. van de Velde.

23-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

23-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn betaald voor 2019.

23-10-2019
1

1.4 Huur
Failliet huurde bedrijfsruimten aan de W eihoek 6 en de W eihoek 17 te
Kruiningen.

23-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Van de Velde Bouw is opgericht bij akte van 4 september 2012 en richt zich
met name op de burgerlijke- en utiliteitsbouw en dan in het bijzonder het
aanleggen van betonnen vloerconstructies
- Van de Velde Bouw B.V. is ook per 17 juli 2019 vennoot in de vennootschap
onder firma Kema Groep v.o.f.. De KeMa Groep is actief op het gebied van
houtskeletbouw . De Kema Groep is ook per 24 september 2019 in staat van
faillissement verklaard.
- Volgens de directie zijn de liquiditeitsproblemen ontstaan ten gevolge van de
projecten op het gebied van de houskeletbouw . De eerste projecten w aren
zw aar verlieslatend w aardoor andere facturen niet dan w el te laat w erden
betaald. In september is vervolgens de toegang geblokkeerd tot de gehuurde
locatie vanw ege achterstanden in de huur w aarna de directie zich
genoodzaakt zag het faillissement aan te vragen.
- In het najaar van 2018 is een nieuw e activiteit gestart te w eten
houtskeletbouw . De eerste projecten bleken zw aar verliesgevend te zijn
w aardoor liquiditeitsspanningen zijn ontstaan.

23-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

23-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-9-2019

4

Een w erknemer zou zelf reeds ontslag hebben genomen voor
faillissement en één w erknemer betreft de vrouw van de directeur
w aarbij vanw ege het niet betalen van premies geen aanspraak
bestaat op W W -uitk

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg UW V, correspondentie en verzorgen administratieve afhandeling ten
behoeve van de overname van de loonbetalingsverplichting.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 30.250,00

totaal

€ 30.250,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

23-10-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Diverse apparatuur en materieel ten behoeve van het aanleggen van
betalvloeren. Blijkens de conceptjaarrekening met een boekw aarde van €
39.045,--.

23-10-2019
1

Toevoeging tw eede verslag: 22-01-2020:
Aan verkoopopbrengst: € 30.250,--, de boedelbijdrage is nog te bepalen
gebaseerd op de separatistenregeling.

22-01-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
in onderzoek

23-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie en verkoopinspanningen

23-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van voorraad is amper sprake.

23-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 21.269,00

totaal

€ 21.269,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Blijkens de jaarrekening en tussentijdse cijfers 2019 is sprake van een
vordering op de holding van € 107.000,--.

23-10-2019
1

Toevoeging tw eede verslag: 22-01-2020:
De verkoopopbrengst is € 21.269,-- (restitutie Belastingdienst).

22-01-2020
2

Toevoeging derde verslag: 22-04-2020:
Ten aanzien van de vordering op de Holding is afgesproken dat hierover nader
overleg zal plaatsvinden zodra de debiteuren zijn geïncasseerd en
duidelijkheid bestaat over hetgeen de bank nog te vorderen heeft vanuit een
borgstelling.

22-04-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 174.182,00

€ 67.866,27

€ 8.211,82

€ 174.182,00

€ 67.866,27

€ 8.211,82

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Toevoeging tw eede verslag: 22-01-2020:
Overleg heeft plaatsgevonden met de bestuurder van failliet, de bank en
debiteuren. Er w as sprake van een aantal terechte reclamaties maar ook van
harde vorderingen, zodat onder druk van procedures een aantal betalingen
zijn ontvangen dan w el toegezegd.

22-01-2020
2

Toevoeging derde verslag: 22-04-2020:
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag aan debiteurenbetalingen
ontvangen van € 22.866,27. De boedelbijdrage hierover bedraagt € 2.766,82.

22-04-2020
3

Er staan nu nog tw ee debiteuren open. Van één van de debiteuren is een
betw isting bekend, bestaande uit een tegenvordering vanw ege het niet
nakomen van een aannemingsovereenkomst. Met deze debiteur zal nader
overleg plaatsvinden, naar verw achting in de komende verslagperiode.
Ten aanzien van de andere debiteur is geen enkele reactie ontvangen ten
aanzien van de sommatiebrief en met de zekerheidsgerechtigde zal overleg
plaatsvinden over de verder te ondernemen stappen.
Toevoeging vierde verslag: 08-07-2020:
De curator heeft tw ee conceptdagvaardingen opgesteld w aarin de vorderingen
zijn onderbouw d en de verw eren zijn w eerlegd. In de komende verslagperiode
zal w orden bezien of alsnog tot een regeling w ordt gekomen dan w el dat tot
dagvaarding w ordt overgegaan.

08-07-2020
4

Toevoeging zesde verslag: 07-04-2021:
Inmiddels is een procedure opgestart door schuldeisers van failliet die menen
dat ter zake de openstaande debiteur afw ijkende afspraken zijn gemaakt. Dit
zorgt voor onzekerheid ter zake de incasso vanuit het faillissement, zodat de
curator het verloop van de procedure voor het moment zal afw achten.

08-04-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Toevoeging tw eede verslag: 22-01-2020:
Voortgaand overleg met debiteuren, bestuurder failliet en de
zekerheidsgerechtigde over een aantal nog openstaande posten.

22-01-2020
2

Toevoeging vijfde verslag: 08-10-2020:
De curator dient nog een afstemming te hebben met de bestuurder van failliet
vanw ege vermeende claims van schuldeisers van een samenhangend
faillissement jegens een van de debiteuren vanw ege afspraken die voor datum
faillissement zouden zijn gemaakt. Na afstemming zullen nadere acties volgen.

08-10-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 101.994,31

23-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankierde bij de ABN/AMRO-Bank.

Toelichting vordering van bank(en)
Toevoeging tw eede verslag: 22-01-2020:
Failliet had bij de ABN/AMRO-Bank ook een G-rekening. Door de Belastingdienst
is een bedrag van € 10.661,98 doorbetaald op de boedelrekening, na
verrekening van de openstaande loonbelasting.

22-01-2020
2

5.2 Leasecontracten
niet van toepassing

23-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
- Pandrecht op inventaris, voorraad en vorderingen
- Hoofdelijke verbondenheid C. van de Velde

23-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Toevoeging derde verslag: 22-04-2020:
Aan de bank is inmiddels gekomen tot een afdracht ter zake de verpande
debiteuren van in totaal € 67.866,27.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-04-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator en huur na datum faillissement.
€ 968,93

23-10-2019
1

22-04-2020
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag: 22-04-2020:
Het UW V heeft haar vordering ingediend voor een totaalbedrag van € 968,93.
€ 1.066,82

08-07-2020
4

Toelichting
Toevoeging vierde verslag: 08-07-2020:
Het UW V heeft haar vordering gew ijzigd. Totaalbedrag is thans: € 1.066,82.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 1.459,00

23-10-2019
1

22-01-2020
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag: 22-01-2020:
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend voor een bedrag van €
1.459,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 12.512,61
Toelichting
Toevoeging derde verslag: 22-04-2020:
Het UW V heeft haar vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
12.512,61.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-10-2019
1

22-04-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

23-10-2019
1

Toelichting
Blijkens de administratie van failliet zijn er totaal 40 schuldeisers.
19 schuldeisers hebben hen vordering reeds ingediend.
40

22-01-2020
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag: 22-01-2020:
29 schuldeisers hebben hun vordering ingediend in onderhavig faillissement.
Daarnaast is Van de Velde Bouw B.V. als vennoot ook hoofdelijk aansprakelijk
voor de vorderingen in het faillissement van de KeMa Groep v.o.f.. In dat
faillissement hebben zich tot nu toe 11 schuldeisers gemeld.
30

22-04-2020
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag: 22-04-2020:
30 schuldeisers hebben tot nu toe hun vordering ingediend.
32
Toelichting
Toevoeging vijfde verslag: 08-10-2020:
32 schuldeisers hebben tot nu toe hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-10-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 366.148,72

23-10-2019
1

Toelichting
Blijkens de administratie van failliet hebben de 40 schuldeisers een totale
vordering van
€ 366.148,72.
De 19 schuldeisers hebben hun vordering ingediend voor een totaalbedrag van
€ 297.785,21 inclusief BTW en kosten.
€ 511.680,73

22-01-2020
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag: 22-01-2020:
De 29 schuldeisers hebben hun vordering ingediend in onderhavig faillissement
voor een totaalbedrag van € 398.455,05 inclusief BTW en kosten.
Daarnaast is Van de Velde Bouw B.V. als vennoot ook hoofdelijk aansprakelijk
voor de vorderingen in het faillissement van de KeMa Groep v.o.f.. In dat
faillissement hebben de 11 schuldeisers een totaalbedrag aan vorderingen van
€ 113.225,68 inclusief BTW en kosten.
€ 404.658,79

22-04-2020
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag: 22-04-2020:
De 30 schuldeisers hebben totaal aan vorderingen ingediend een bedrag ad €
404.658,79 inclusief BTW en kosten.
€ 405.013,54
Toelichting
Toevoeging vijfde verslag: 08-10-2020:
De 32 schuldeisers hebben totaal aan vorderingen ingediend een bedrag ad €
405.013,54 inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

08-10-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
niet van toepassing

23-10-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
geen, afgehandeld

23-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop activa, incasseren debiteuren, onderzoek rechtmatigheid en verdere
inventarisatie.

23-10-2019
1

Toevoeging tw eede verslag: 22-01-2020:
In de komende periode zal in overleg met failliet voortgegaan w orden met de
incasso van de debiteuren. Gesprekken met de debiteuren bevinden zich in
een afrondende fase, w aarbij afstemmingen hebben plaatsgevonden over een
aantal reclamaties. Omdat w el sprake is van een mogelijk aantal geschilpunten
is, gelet op de hoogte van de vorderingen, w el reeds overgegaan tot het
treffen van voorbereidingen van incassoprocedures hetgeen in de komende
verslagperiode vervolg zal krijgen.

22-01-2020
2

Toevoeging derde verslag: 22-04-2020:
In de komende verslagperiode zal voortgegaan w orden met de incasso van de
debiteuren en na afronding van de incasso zal overleg plaatsvinden over het
incasseren van de vordering op de Holding.

22-04-2020
3

Toevoeging vierde verslag: 08-07-2020:
De curator heeft tw ee conceptdagvaardingen opgesteld w aarin de vorderingen
zijn onderbouw d en de verw eren zijn w eerlegd. In de komende verslagperiode
zal w orden bezien of alsnog tot een regeling w ordt gekomen dan w el dat tot
dagvaarding w ordt overgegaan.

08-07-2020
4

Toevoeging vijfde verslag: 08-10-2020:
De curator dient nog een afstemming te hebben met de bestuurder van failliet
vanw ege vermeende claims van schuldeisers van een samenhangend
faillissement jegens een van de debiteuren vanw ege afspraken die voor datum
faillissement zouden zijn gemaakt. Na afstemming zullen nadere acties volgen.

08-10-2020
5

Toevoeging zesde verslag: 07-04-2021:
Inmiddels is een procedure opgestart door schuldeisers van failliet die menen
dat ter zake de openstaande debiteur afw ijkende afspraken zijn gemaakt. Dit
zorgt voor onzekerheid ter zake de incasso vanuit het faillissement, zodat de
curator het verloop van de procedure voor het moment zal afw achten.

08-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

23-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-10-2021

08-04-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
opstellen verslag

23-10-2019
1

Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- tussentijds financieel verslag
- afschrift boedelrekening (Caceis)
N.B. de lijst van schuldvorderingen is reeds bij het tw eede verslag ingediend.

22-04-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

