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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Veense Bouw er B.V.
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Gegevens onderneming
Handelsregisternummer 63701294
voorheen statutair gevestigd te Veenendaal en zaakdoende te (3903 LG)
Veenendaal aan de Kernreactorstraat 32.
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De startdatum van de onderneming is 8 juli 2015. Op 7 februari 2022 is de
onderneming uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.

Activiteiten onderneming
Volgens opgave van de bestuurder:
Gefailleerde exploiteerde een onderneming die zich met name richtte op het
vervaardigen van meubels en keukens, het verrichten van
inrichtingsw erkzaamheden, kleine verbouw ingen, montagew erkzaamheden,
produceren en leveren van medische en curatieve elementen en meubilair
(groot- en detailhandel) en het
(ver)bouw en van w oningen.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 854.423,00

€ -163.694,00

€ 354.684,00

2019

€ 758.016,00

€ -45.696,00

€ 365.593,00

2018

€ 653.903,00

€ 78.565,00

€ 336.796,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2020 en 2019.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
25-08-2022
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6
Toelichting
Op datum faillissement w as er geen personeel meer in loondienst, nu de
onderneming al in november 2021 w as gestaakt en de vennootschap in
februari 2022 na een turboliquidatie w as uitgeschreven uit het
Handelsregister.

Boedelsaldo
Verslagperiode
van

25-08-2022
1

25-7-2022
t/m
24-8-2022
van

24-11-2022
2

25-8-2022
t/m
23-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 45 min

2

56 uur 21 min

totaal

92 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de
bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven
voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is
uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden. De
inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is op 7 juli 2015 opgericht en op 8 juli 2015 ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63701294.
Op 12 november 2021 is de naam van gefailleerde gew ijzigd van Huttinga B.V.
in De Veense Bouw er B.V. De onderneming is op 7 februari 2022 uitgeschreven
uit het Handelsregister, na een turboliquidatie. Het Hof heeft echter
geoordeeld dat er nog baten te verw achten zijn (w aardoor de vennootschap
niet is opgehouden te bestaan) en w erd voldaan aan de vereisten voor
faillietverklaring.
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Enig aandeelhouder en bestuurder is A. Huttinga Beheer B.V., w aarvan de heer
Arend Huttinga op zijn beurt w eer enig aandeelhouder en bestuurder is.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures. Van het tegendeel is vooralsnog niet gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Nu de onderneming w as ontbonden (turboliquidatie), zijn er volgens opgave
geen lopende verzekeringen. Van het tegendeel is vooralsnog niet gebleken.
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1.4 Huur
Er is geen sprake (meer) van een lopende huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende aangegeven ten aanzien van de oorzaken
van het faillissement:

25-08-2022
1

Gefailleerde is in 2015 opgericht, in eerste instantie zonder personeel. Na
enige tijd heeft de bestuurder personeel in dienst genomen. De jaren 2017 en
2018 w aren volgens opgave goed, w aarbij er w inst w erd behaald. In 2019
w erd het eerste verlies geleden en in 2020 nam het verlies alleen maar toe.
Per project zou er een bescheiden w inst w orden gemaakt, maar het verlies
w erd vooral door de (te hoge) overheadkosten geleden. Ook heeft volgens
opgave corona invloed gehad op de onderneming: de projecten van
gefailleerde betroffen voornamelijk kleinere verbouw ingen bij particulieren
thuis, w aardoor opdrachtgevers aan het begin van de coronaperiode de
opdrachten annuleerden. Tijdens de bouw vak van 2020 w erd duidelijk dat er
te lang over projecten w erd gedaan en het tussen het personeel onderling ook
niet altijd even goed ging. Er w erd per project ca. 10% w inst behaald, terw ijl
dit volgens opgave minstens 20% had moeten zijn. Eind 2020 heeft er voorts
een bedrijfsongeval plaatsgevonden en zijn een aantal personeelsleden
tijdelijk w eggevallen. De bestuurder heeft mede vanw ege zijn privésituatie op
enig moment besloten de onderneming te w illen verkopen/stoppen.
In juli/augustus 2021 zou een mondelinge afspraak zijn gemaakt voor de
verkoop van de onderneming. Omdat met deze koper w as afgesproken dat
ook de opdrachten zouden w orden overgenomen, heeft de bestuurder nog w el
nieuw e projecten aangenomen. De activiteiten van gefailleerde zijn op 31
oktober 2021 gestaakt. Aan de opdrachtgevers van lopende projecten is
mondeling medegedeeld dat gefailleerde zou w orden overgenomen en dat de
projecten ook zouden w orden overgenomen. De nieuw e eigenaar zou de
bestuurder volgens opgave gaan inhuren, w aardoor er voor de
opdrachtgevers in feite niet zoveel zou veranderen.
De overdracht van de onderneming zou op 1 november 2021 plaatsvinden.
Uiteindelijk is de verkoop volgens opgave anders verlopen. De koper zou op
het laatste moment hebben aangegeven niet langer de eerder
overeengekomen prijs te w illen betalen. Koper heeft toen aangeboden een
veel lager bedrag direct te w illen betalen en de projecten niet te w illen
overnemen. De bestuurder heeft hier toen "met zijn rug tegen de muur" mee
ingestemd.
De bestuurder heeft vervolgens de koopsom en een (in privé) geleend bedrag
ad in totaal € 40.000,= aangew end voor uitdeling aan de schuldeisers.
Vervolgens is gekozen voor turboliquidatie van de onderneming.
Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een van de opdrachtgevers
van gefailleerde. Het faillissementsverzoek is in eerste instantie afgew ezen,
maar in hoger beroep is De Veense Bouw er B.V. alsnog in staat van
faillissement verklaard. Het Hof heeft daarbij geoordeeld dat het aannemelijk is
dat er nog potentiële baten zijn, namelijk in ieder geval een mogelijke
vordering op de (indirect) bestuurder(s).
De curator zal nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
De curator continueert zijn onderzoek, mede aan de hand van de inmiddels
ontvangen administratie en overige informatie.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Toelichting
Geen. Op datum faillissement w as de onderneming ontbonden (turboliquidatie)
en w as er geen personeel meer in loondienst. Volgens opgave hebben de
w erknemers volledig betaald gekregen. Eén personeelslid stelt een vordering
vordering te hebben, w elke door de bestuurder w ordt betw ist.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
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6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft geen inventaris en voorraad meer in eigendom. Deze
maakten onderdeel uit van de overname van de onderneming.
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Gebleken is dat gefailleerde jegens ING Bank N.V. pandrecht heeft verstrekt op
al haar bedrijfsactiva. De bank heeft hiertoe gefailleerde erop gew ezen dat de
verkoopopbrengst aan de ING toekomt uit hoofde van haar pandrecht op de
bedrijfsactiva tot meerdere zekerheid voor de betaling of teruggave van al
hetgeen gefailleerde aan de bank schuldig is. Op dat moment w as de
verkoopopbrengst echter al aangew end voor een gedeeltelijke betaling aan de
crediteuren, voorafgaand aan de turboliquidatie.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Creditsaldo ING
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Volgens opgave van ING Bank, w as er op datum faillissement nog sprake van
een creditsaldo van € 9.421,96. Zij heeft dit echter in mindering gebracht op de
vordering die zij (lees: Vesting Finance) namens de RVO incasseert ter zake
een verstrekt Corona-krediet (zie par. 5.1 van dit verslag). De curator heeft
echter aanspraak gemaakt op betaling van voornoemd creditsaldo aan de
boedel, nu zijns inziens niet is voldaan aan de vereisten voor verrekening. De
curator is nog in afw achting van een reactie van de bank.
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De afgelopen verslagperiode heeft de curator meermaals gecorrespondeerd
met de bank omtrent het creditsaldo op datum faillissement. De bank heeft
haar standpunt (althans haar onderbouw ing) meermaals aangepast. De
curator blijft van mening dat het creditsaldo aan de boedel toekomt. Zow el
het eerdere standpunt van de bank dat er onverschuldigd betaald zou zijn
als het meest recente standpunt dat er sprake zou zijn van verhaal na
uitw inning van een zekerheid, houdt w at de curator betreft geen stand.
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De curator heeft de bank verzocht om op korte termijn duidelijkheid te
verstrekken bij gebreke w aarvan de curator zich zal beraden op het vervolg.
De curator is nog in afw achting van een reactie van de bank.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Beoordeling kredietdocumentatie;
Overleg ING Bank.

Correspondentie ING Bank en juridisch onderzoek.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave is er geen sprake van openstaande facturen.
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Van handelsdebiteuren is niet gebleken. De curator zet zijn onderzoek naar
mogelijke (rekening-courant)vorderingen voort. Verw ezen w ordt naar par. 7
van dit verslag.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

25-08-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
ING Bank N.V. De bankrekening w as reeds voor datum faillissement door ING
geblokkeerd nu de kredietverlening door de bank is opgezegd. De bank had
een Klein Krediet Corona verstrekt. Hier gold echter een borgstelling voor van
de RVO. Vesting Finance heeft namens de RVO een vordering ingediend van €
28.154,47. Nu dit een vordering van de RVO betreft en niet van de bank, is de
curator van mening dat het creditsaldo van de bankrekening dat in mindering is
gebracht op de vordering, aan de boedel toekomt (zie par. 3.8 van dit verslag).

Toelichting vordering van bank(en)
Ook de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de bank
gecorrespondeerd ten aanzien van het creditsaldo van de bankrekening. Zie
onder paragraaf 3.8 van dit verslag. De bank heeft zich overigens op het
standpunt gesteld dat het (toch) een vordering van de bank betreft en niet
van de RVO. De curator hoopt hier de komende verslagperiode meer
duidelijkheid over te krijgen.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Door gefailleerde w aren diverse leaseovereenkomsten afgesloten voor
voertuigen en een schaftw agen. De leaseovereenkomsten zijn in november
2021 overgenomen door een derde, maar uit navraag bij de RDW is gebleken
dat er nog een voertuig en aanhangw agen op naam staan van gefailleerde. De
curator heeft hierover reeds contact opgenomen met de koper (derde) en de
leasemaatschappijen.
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De afgelopen verslagperiode is meermaals contact gew eest met de koper en
de leasemaatschappijen om ervoor zorg te dragen dat het betreffende
voertuig en de aanhangw agen niet langer op naam staan van gefailleerde.
Tot op heden heeft de curator nog geen vrijw aringsbew ijzen w aaruit zulks
blijkt, mogen ontvangen. Er is w el enige voortgang geboekt en er is de
toezegging dat dit daadw erkelijk op korte termijn gerealiseerd zal w orden.

24-11-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft ten behoeve van ING Bank N.V. pandrecht heeft verstrekt op
al haar bedrijfsactiva. De curator zal in voorkomend geval de
kredietdocumentatie nog nader beoordelen.
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5.4 Separatistenpositie
Op dit moment lijkt ING Bank N.V. geen separatist te zijn in het faillissement,
nu zij geen vordering (meer) heeft op gefailleerde. Er is immers sprake van een
borgstelling door de RVO. De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de RVO
is gesubrogeerd in de vorderingen van ING, dan w el de vordering is gecedeerd
en in hoeverre de zekerheden daarbij op de RVO zijn overgegaan. Op dit
moment is nader onderzoek echter niet opportuun, omdat gefailleerde geen
activa meer in eigendom heeft.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich bij de curator (vooralsnog) tw ee partijen gemeld met een
beroep op eigendomsvoorbehoud. Nu volgens opgave alle activa in november
2021 is overgedragen aan een derde, heeft de curator geen goederen
aangetroffen.
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich bij de curator (vooralsnog) geen partijen gemeld met een
beroep op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich bij de curator (vooralsnog) geen partijen gemeld met een
beroep op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

25-08-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w as de onderneming reeds
geliquideerd en de inventaris verkocht. De bank heeft de curator verzocht om
ingeval er toch sprake blijkt te zijn van aanw ezige activa, deze onderhands te
verkopen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
aanschrijven banken;
correspondentie ING Bank N.V.;
erop toezien dat de de voertuigen die nog op naam staan van
gefailleerde zo spoedig mogelijk op naam komen te staan van de derde
die de leaseovereenkomsten heeft overgenomen.
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing, de onderneming w as ten tijde van de uitspraak van het
faillissement reeds geliquideerd.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing, de onderneming w as ten tijde van de uitspraak van het
faillissement reeds geliquideerd.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft digitaal enige administratie aangeleverd. Het gaat met
name om jaarrekeningen. Van de boekhouder van gefailleerde zijn tot nu toe
ontvangen: de grootboekkaarten van 2019 t/m 2021, een actuele
kolommenbalans en een crediteurenlijst. De curator heeft nog diverse stukken
opgevraagd en zal nog onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan.
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De afgelopen verslagperiode zijn de aanvullende stukken - voor zover
aanw ezig - ontvangen en heeft de curator inzage gekregen in de computers
van gefailleerde. Op de computers is echter niet of nauw elijks administratie
aangetroffen en één computer is zelfs niet toegankelijk. Ook de (inhoud van
de) mailboxen (b)lijken verloren te zijn gegaan. De curator continueert zijn
onderzoek naar de administratie(plicht). De curator zal in de komende
verslagperiode zijn eerste bevindingen voorleggen aan de bestuurder.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2020: 9 oktober 2021
2019: 7 november 2020
2018: 8 november 2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
bedraagt het geplaatst kapitaal € 500,=.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

Toelichting
Zie par. 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
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In onderzoek
Toelichting
In de komende verslagperiode(s) zal de curator mede aan de hand van de
administratie onderzoeken of sprake is gew eest van paulianeus handelen.

24-11-2022
2

In onderzoek
Toelichting
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake
(nog) geen uitspraken doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal tevens onderzoek doen naar eventuele overige
onregelmatigheden.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
toezien op het aanleveren van de volledige boekhouding;
onderzoek administratie/boekhoudplicht;
onderzoek paulianeus handelen;
onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
overig rechtmatigheidsonderzoek.

voortgang
voortgang
voortgang
voortgang

onderzoek administratie/boekhoudplicht;
onderzoek paulianeus handelen;
onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
overig rechtmatigheidsonderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5,60
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.468,00

25-08-2022
1

€ 66.336,05
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 885,05
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Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12
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24

24-11-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 126.878,33
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€ 362.438,16
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om conclusies ten aanzien van een
eventuele uitkering aan crediteuren te verstrekken.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren;
controleren en plaatsen ingediende vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door de curator geen procedures aanhangig gemaakt.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
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het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
overleg ING omtrent creditsaldo datum faillissement;
toezien op inleveren boekhouding;
onderzoek administratie(plicht);
onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
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voortgang overleg ING omtrent creditsaldo datum faillissement;
voortgang onderzoek administratie(plicht);
voortgang onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavig faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2023
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. M.A. van der Hoeven
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen
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