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mr P.J. Fousert

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V./Veldman Onroerend Goed B.V./A.
Veldman Holding B.V.

22-03-2019
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V., KvKnummer 61490814, gevestigd te (9792 PE) Ten Post aan de Rijksw eg 177;

22-03-2019
1

de besloten vennootschap Veldman Onroerend Goed B.V., KvK-nummer
61490555, gevestigd te (9792 PE) Ten Post aan de Rijksw eg 177;
de besloten vennootschap A. Veldman Holding B.V., KvK-nummer 61490083,
gevestigd te (9903 BH) Appingedam aan de Meedensingel 61.

Activiteiten onderneming
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw . De gefailleerde vennootschappen
w aren geen fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

22-03-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
2016: € 4.007.795,-2017: € 4.716.507,--

22-03-2019
1

Veldman Onroerend Goed B.V.
2016: € 40.091,-2017: € 40.642,-A. Veldman Holding B.V.
2016: € 1.336,-2017: € 4.717,-W inst en verlies (na belasting)
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
2016: -/- € 456.647,-2017: € 34.781,-Veldman Onroerend Goed B.V.
2016: € 5.460,-2017: € 15.637,-A. Veldman Holding B.V.
2016: € 47.166,-2017: € 38.260,-Balanstotaal:
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
2016: € 1.274.238,-2017: € 1.349.508,-Veldman Onroerend Goed B.V.
2016: € 1.312.270,-2017: € 1.302.696,-A. Veldman Holding B.V.
2016: € 176.986,-2017: € 597.906,--

Gemiddeld aantal personeelsleden
17
Toelichting
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
17
Veldman Onroerend Goed B.V.
0
A. Veldman Holding B.V.
1

Boedelsaldo

22-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-03-2019
1

€ 86.684,56

14-06-2019
2

Toelichting
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
€ 86.684,56
Veldman Onroerend Goed B.V.
€ 0,00
A. Veldman Holding B.V.
€ 0,00
€ 21.160,74

12-09-2019
3

Toelichting
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V. € 21.160,74
Veldman Onroerend Goed B.V. € 0,00
A. Veldman Holding B.V. € 0,00

Verslagperiode
van
12-2-2019

22-03-2019
1

t/m
21-3-2019
van
22-3-2019

14-06-2019
2

t/m
13-6-2019
van
14-6-2019

12-09-2019
3

t/m
11-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

196 uur 21 min

3

27 uur 33 min

totaal

223 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslag 1: 196 uur en 35 minuten.

14-06-2019
2

Bestede uren verslag 2: 153 uur en 41 minuten.
Bestede uren totaal: 351 uur en 56 minuten.
Bestede uren verslag 3: 27 uur en 33 minuten

12-09-2019
3

Bestede uren totaal: 382 uur en 13 minuten.
Er is een klein verschil in uren ontstaan omdat mevrouw E. Brouw er haar
uren per abuis had geboekt in het dossier Veldman Onroerend Goed B.V.
Deze uren zijn in dit dossier afgeboekt en opnieuw geboekt in het dossier
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Besloten Vennootschap Roorda & Veldman B.V., met als enig aandeelhouder
Veldman Onroerend Goed B.V. A. Veldman Holding B.V. is enig aandeelhouder
van Veldman Onroerend Goed B.V., van w ie de heer A. Veldman als bestuurder
optreedt.

22-03-2019
1

Besloten Vennootschap Veldman Onroerend Goed B.V., met als enig
aandeelhouder A. Veldman Holding B.V., van w ie de heer A. Veldman als
bestuurder optreedt.
Besloten Vennootschap A. Veldman Holding B.V., met als enig aandeelhouder
de heer A. Veldman, die als bestuurder optreedt.
403-Verklaring is afgegeven door Veldman Onroerend Goed B.V., w elke
vennootschap eveneens is gefailleerd.

1.2 Lopende procedures
Nog niet gebleken.

22-03-2019
1

Niet van toepassing.

14-06-2019
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
De premies voor alle (bedrijfs-)verzekeringen zijn voor de maand februari voor
datum faillissement voldaan. Hierdoor w as gedurende de maand maart – in
ieder geval - sprake van afdoende dekking.
Aan Goudse Verzekeringen is verzocht opgave te doen van alle lopende
verzekeringen, opdat deze door curator al dan niet kunnen w orden beëindigd.

22-03-2019
1

Alle verzekeringen zijn inmiddels per datum faillissement beëindigd.

14-06-2019
2

1.4 Huur
Er is sprake van een tw eetal huurovereenkomsten tussen Veldman Onroerend
Goed B.V. en Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V. Aangezien beide
vennootschappen zijn gefailleerd zal de curator de huurovereenkomsten met
w ederzijds goedvinden beëindigen. Van huurovereenkomsten met derden lijkt
geen sprake.

22-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V. richtte zich van oorsprong op
verbouw ingen en renovaties. Volgens de (indirect) bestuurder zijn voor de
faillissementen de volgende oorzaken aan te w ijzen.

22-03-2019
1

Vanw ege onder andere de aardbevingsproblematiek in het gebied w aar haar
opdrachtgevers zich bevinden, liep het aantal opdrachten terug. De
teruglopende opdrachten w aren het gevolg van onzekerheid w aarin
opdrachtgevers zich bevonden. Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
besloot zich naast de bestaande w erkzaamheden te gaan richten op de
nieuw bouw markt. Vanw ege de stijgende prijzen van materialen en
arbeidskrachten in de bouw sector is Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
in financiële moeilijkheden geraakt.
Veldman Onroerend Goed B.V. verhuurde enkel aan Bouw onderneming Roorda
& Veldman B.V. w aardoor zij ook in financiële moeilijkheden is geraakt.
A. Veldman Holding B.V. deelde als houdstermaatschappij het lot van beide
w erkmaatschappijen.
De mededelingen van de bestuurder w orden nader onderzocht.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

22-03-2019
1

Toelichting
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
17
Veldman Onroerend Goed B.V.
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Nader onderzoek. Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V. w erkte met veel
flexibele arbeidskrachten, w elke niet bij haar in loondienst w aren.

Toelichting
Onderzoek afgerond, geen bijzonderheden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-2-2019

17

15-3-2019

1

totaal

18

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

22-03-2019
1

14-06-2019
2

2.4 Werkzaamheden personeel
Toelichting:
14 februari 2019.
Met toestemming van de rechter-commissaris is het dienstverband met de
w erknemers, voor zover niet reeds om andere reden eerder geëindigd,
opgezegd tegen de eerst mogelijke datum.
Eveneens met toestemming van de rechter-commissaris is bij brief van 15
februari 2019 het dienstverband met de enige w erknemer van Veldman
Onroerend Goed B.V. tegen de eerst mogelijke datum opgezegd.

22-03-2019
1

Op maandag 18 februari 2019 heeft er een personeelsbijeenkomst op de
bedrijfslocatie plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft mr. W .A.
Entzinger namens de curator de w erknemers geïnformeerd over het
faillissement en de gevolgen daarvan. Tevens is een medew erker van het UW V
en een medew erker van het CNV aanw ezig gew eest. De medew erker van het
UW V heeft de intake verzorgd die nodig is ten behoeve van de
loongarantieregeling. Daarnaast heeft een tw eede bijeenkomst
plaatsgevonden w aar de voortgang van de verkoop van de activa en de
gevolgen daarvan voor w erknemers zijn besproken.
W erkzaamheden:
Inventariseren personeelsgegevens;
Ontslagaanzegging personeel;
Bijeenkomst personeel/UW V/CNV op de bedrijfslocatie;
Diverse telefonische contacten met personeel betreffende verzoeken tot het
aanvaarden van een dienstbetrekking elders;
W erknemers berichten dat curator toestemming verleent bij een andere
w erkgever in dienst te treden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is sprake van een tw eetal
bedrijfspanden, te w eten: - een kantoor op
het adres Rijksw eg 177 (9792 PE ) Ten Post
- een loods met kantoor op het adres
Korenmolendreef 7 (9621 TK) Slochteren. De
onroerende zaken zijn eigendom van
Veldman Onroerend Goed B.V. en bezw aard
met een hypotheekrecht.
Zie toelichting.

€ 225.000,00

€ 6.075,00

totaal

€ 225.000,00

€ 6.075,00

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Verkoopopbrengst nog niet bekend, boedelbijdrage nog niet bekend.

22-03-2019
1

Bovenvermelde bedrijfspanden zijn – met de overige activa – uiteindelijk aan
de besloten vennootschap Diek Invest B.V. verkocht. Bij de verkoop is rekening
gehouden met de belangen van de w erknemers van Roorda & Veldman door
een bouw onderneming te betrekken bij de verkoop w aar w erknemers in dienst
konden treden.
De koopsom van de onroerende zaken is via de notaris doorgestort naar de
bank vanw ege de hypotheekrechten van de bank. De akte van levering
dateert van 16 april 2019. Er is door de hypotheekhouder een boedelbijdrage
voldaan. Na de levering zijn ten laste van de boedel nog definitieve
energielabels aangevraagd, w elke niet aanw ezig w aren. De curator is op
grond van de w et echter verplicht zorg te dragen voor definitieve
energielabels. Voor de aanvraag van de energielabels is toestemming van de
rechter-commissaris verkregen.

14-06-2019
2

Voor de verkoop van de verpande en verhypothekeerde zaken heeft de bank
een boedelbijdrage betaald van € 6.075,00, zie ook 3.3 en 3.6.
De energielabels zijn verkregen en aan koper verstrekt.

12-09-2019
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie en verkoopactiviteiten.

22-03-2019
1

Stroomlijnen biedingsproces, afstemming met hypotheekhouder, afronden
verkoop, aanleveren documentatie en aanvragen energielabels.

14-06-2019
2

Aanvragen en leveren energielabels.

12-09-2019
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie toelichting.

€ 155.000,00

€ 6.075,00

totaal

€ 155.000,00

€ 6.075,00

De curator verw ijst naar het inventarisatierapport
van NTAB, w elke als bijlage w ordt overgelegd. Het
betreft onder meer machines, gereedschappen en
rollend materieel.

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verkoopopbrengst en boedelbijdrage nog niet bekend.

22-03-2019
1

De bedrijfsmiddelen zijn met toestemming van de bank als pandhouder
verkocht aan Diek Invest B.V.

14-06-2019
2

Voor de verkoop van de verpande en verhypothekeerde zaken heeft de bank
een boedelbijdrage betaald van € 6.075,00, zie ook 3.1 en 3.6.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.

22-03-2019
1

Het bodemvoorrecht van de fiscus is door de curator uitgeoefend, w aardoor
een gedeelte van de opbrengst, zijnde een bedrag van € 70.000,00 voor de
bodemzaken door de boedel loopt.

14-06-2019
2

Bodemvoorrecht is afgew ikkeld.

12-09-2019
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en onderzoek.

22-03-2019
1

Stroomlijnen biedingsproces, afstemming met pandhouder en afronden
verkoop.

14-06-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie toelichting.

€ 10.000,00

€ 6.075,00

totaal

€ 10.000,00

€ 6.075,00

Voorraden zijn geïnventariseerd.

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden zijn geïnventariseerd. Het onderhanden w erk van
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V. is door een accountant
geïnventariseerd, van w elke inventarisatie overzichten zijn gemaakt. Bij deze
overzichten is een splitsing gemaakt tussen de grote projecten en kleinere
w erkzaamheden.

22-03-2019
1

Verkoopopbrengst en boedelbijdrage zijn nog niet bekend.
De voorraden zijn met toestemming van de bank als pandhouder verkocht aan
Diek Invest B.V. Voor het onderhanden w erk bleek geen belangstelling, zie ook
1.5. Door de w ijze van calculatie en de prijsstijgingen in de branche bleek de
opdrachtenportefeuille geen w aarde te hebben.

14-06-2019
2

Voor de verkoop van de verpande en verhypothekeerde zaken heeft de bank
een boedelbijdrage betaald van € 6.075,00, zie ook 3.1 en 3.3.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en onderzoek.

22-03-2019
1

Stroomlijnen biedingsproces, afstemming met pandhouder en afronden
verkoop.

14-06-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Nog in onderzoek.
Zie toelichting.

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verkoopopbrengst nog niet bekend.

22-03-2019
1

Immateriële activa aanw ezig en verkocht aan Diek Invest B.V.

14-06-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en onderzoek.

22-03-2019
1

Stroomlijnen biedingsproces en afronden verkoop.

14-06-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Volgens opgaaf van de bestuurder heeft
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
nog voor een bedrag van € 232.720,70 aan
vorderingen op debiteuren (peildatum 13
februari 2019). De handelsdebiteuren zijn
debiteuren zijn verpand. Met de pandhouder
w ordt overleg gevoerd over de w ijze van
inning.

€ 232.720,70

totaal

€ 232.720,70

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Opbrengst en boedelbijdrage nog niet bekend.

22-03-2019
1

De pandhouder is met Diek Invest B.V. overeengekomen dat deze laatste de
inning van de debiteuren op zich neemt.

14-06-2019
2

Opbrengst debiteuren: niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en onderzoek.

22-03-2019
1

Stroomlijnen biedingsproces en afstemming met pandhouder.

14-06-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 867.832,19
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend voor de drie gefailleerden
gezamenlijk groot € 867.832,19. Het pandrecht van de Rabobank w ordt
beoordeeld.

5.2 Leasecontracten

22-03-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van acht leaseovereenkomsten betreffende bedrijfsbussen. Tw ee
van de leaseovereenkomsten hebben inmiddels de einddatum bereikt en zijn
daarom in eigendom overgegaan (maar bezw aard met een pandrecht). Op de
voorw aardelijke eigendom van alle voertuigen is namelijk een pandrecht
gevestigd ten gunste van de leasemaatschappij.

22-03-2019
1

De leaseovereenkomsten zijn beëindigd in verband met verkoop van de
bedrijfsbussen aan Diek Invest B.V.

14-06-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een hypotheekrecht op de onroerende zaken van Veldman
Onroerend Goed B.V. Verder lijken alle voor verpanding vatbare activa
(inventaris, voorraad en transportmiddelen) van Bouw onderneming Roorda &
Veldman B.V. en Veldman Onroerend Goed B.V. aan de bank te zijn verpand.
Voorts rust er pandrecht op vorderingen op derden en huurpenningen.
Vorderingen van A. Veldman Holding zijn niet verpand.

22-03-2019
1

Uit nader onderzoek blijkt ook dat de vorderingen van A. Veldman Holding B.V.
zijn verpand. De bank had in eerste instantie een oude pandakte verstrekt
w aarin deze verpanding niet w as opgenomen.

14-06-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.3.

22-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers, die tevens crediteur zijn, hebben een beroep op
eigendomsvoorbehoud gedaan.
De curator onderzoekt of de betreffende goederen nog op de bouw terreinen
aanw ezig zijn.

22-03-2019
1

Het beroep op eigendomsvoorbehoud van diverse crediteuren is inmiddels
afgew ikkeld.

14-06-2019
2

5.6 Retentierechten
Nog niet gebleken.

22-03-2019
1

Niet van toepassing.

14-06-2019
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Nog niet gebleken.

22-03-2019
1

Niet van toepassing.

14-06-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nader te bepalen.

Toelichting
Zie onder 3.1, 3.3, 3.6.

22-03-2019
1

14-06-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en onderzoek.

22-03-2019
1

Beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud van diverse crediteuren. Overleg
en onderzoek op locatie. Afspraken maken voor afhalen goederen.

14-06-2019
2

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

22-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

22-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onderzocht is of (een gedeelte van) de w erkzaamheden van
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V. voortgezet konden w orden. Het
bleek voor de curator (nog) niet mogelijk de overeenkomsten integraal na te
komen, geïnteresseerde partijen bleken (nog) niet bereid een contragarantie
te geven om zo nakoming mogelijk te maken. Overleg over gehele nakoming
van een aantal specifieke overeenkomsten w ordt thans nog gevoerd.

22-03-2019
1

Er hebben met verschillende partijen gesprekken plaatsgevonden over een
doorstart/verkoop activa. Uiteindelijk heeft curator met tw ee partijen
onderhandelingen gevoerd nadat een geheimhoudingsovereenkomst w as
ondertekend. Curator heeft hiervoor toestemming gevraagd en gekregen van
de rechter-commissaris. De onderhandelingen met een partij bevinden zich in
afrondende fase. Bij de curator hebben zich veel geïnteresseerden voor een
gedeelte van de activa gemeld (bijvoorbeeld het onroerende goed). Een
gedeeltelijke verkoop van de activa had niet de voorkeur van de curator. Als de
curator overeenstemming heeft bereikt, dan zullen alle geïnteresseerden
w orden bericht.

Verkoop van de activa is gerealiseerd. De overige geïnteresseerde partijen zijn
hiervan op de hoogte gesteld.

14-06-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek.

22-03-2019
1

Niet van toepassing.

14-06-2019
2

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

22-03-2019
1

Niet van toepassing.

14-06-2019
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

22-03-2019
1

14-06-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing.

22-03-2019
1

14-06-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie activa, debiteuren, onderhanden w erk, opdrachtenportefeuille,
afhandelen diverse verzoeken ex art. 37 Fw . Opstellen
geheimhoudingsovereenkomst en informatiememorandum ten behoeve van
geïnteresseerden. Het voeren van onderhandelingen met diverse partijen.

22-03-2019
1

Onderhandelingen geïnteresseerde partijen, w aarbij geen doorstart, doch een
verkoop van alle activa is gerealiseerd.

14-06-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

22-03-2019
1

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de administratie van de
vennootschappen en enkele daarmee samenhangende onderw erpen
(intercompanyverhoudingen, verstrekte zekerheidsrechten etc.). Uit dit
onderzoek is gebleken dat vooralsnog onvoldoende is komen vast te staan
dat sprake is van schending van de administratieplicht en dus van
onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder. De curator heeft de
bestuurder hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

12-09-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Bouw onderneming Veldman & Roorda B.V.
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 1 mei 2018
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 30 mei 2017
Veldman Onroerend Goed B.V.
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 1 mei 2018
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 30 mei 2017
A. Veldman Holding B.V.
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 1 mei 2018
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 30 mei 2017

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

22-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

22-03-2019
1

Afgerond, geen bijzonderheden.

12-09-2019
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

22-03-2019
1

Afgerond, geen bijzonderheden.

12-09-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

22-03-2019
1

12-09-2019
3

Toelichting
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

22-03-2019
1

12-09-2019
3

Toelichting
Zie 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nader te bepalen.

22-03-2019
1

Zie 7.1.

12-09-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en onderzoek.

22-03-2019
1

Onderzoek is afgerond.

12-09-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
UW V – vordering is nog niet ingediend.
€ 135.510,18

22-03-2019
1

12-09-2019
3

Toelichting
Vordering UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 102.248,00

22-03-2019
1

Toelichting
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
€ 87.256,00
Veldman Onroerend Goed B.V.
€ 0,00
A. Veldman Holding B.V.
€ 14.992,00
€ 110.348,00

14-06-2019
2

Toelichting
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
€ 87.321,00.
Veldman Onroerend Goed B.V.
€ 4.699,00.
A. Veldman Holding B.V.
€ 18.328,00.
€ 181.007,36
Toelichting
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V. € 161.230,36.
Veldman Onroerend Goed B.V. € 1.449,00.
A. Veldman Holding B.V. € 18.328,00

8.3 Pref. vord. UWV

12-09-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 93.895,91

22-03-2019
1

12-09-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 983,70

22-03-2019
1

14-06-2019
2

Toelichting
Ex-w erknemer met een vordering groot € 983,70 bruto. Deze vordering is
onder voorbehoud van nadere beoordeling bij een eventuele uitkering
voorlopig erkend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
153

22-03-2019
1

Toelichting
In totaal zijn 153 crediteuren aangeschreven hun eventuele vordering in te
dienen. Veel crediteuren hebben aan dit verzoek gehoor gegeven. De
vorderingen dienen nog beoordeeld te w orden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 2.661.221,66

22-03-2019
1

14-06-2019
2

Toelichting
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V.
€ 2.460.589,63
Veldman Onroerend Goed B.V.
€ 200.632,03.
A. Veldman Holding B.V.
€ 0,00
€ 2.796.663,71
Toelichting
Bouw onderneming Roorda & Veldman B.V. € 2.594.273,73
Veldman Onroerend Goed B.V. € 201.735,25
A. Veldman Holding B.V. € 654,73

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

12-09-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aan de crediteuren is verzocht hun (eventuele) vordering in te dienen; verder
inventarisatie en beoordeling vorderingen met beroep op
eigendomsvoorbehoud.

22-03-2019
1

Beoordeling vorderingen, nadere stukken opvragen en crediteuren informeren.

14-06-2019
2

Idem.

12-09-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nader te bepalen.

22-03-2019
1

Niet van toepassing.

14-06-2019
2

9.2 Aard procedures
Nader te bepalen.

22-03-2019
1

Niet van toepassing.

14-06-2019
2

9.3 Stand procedures
Nader te bepalen.

22-03-2019
1

Niet van toepassing.

14-06-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Nader te bepalen.

22-03-2019
1

Niet van toepassing.

14-06-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek divers;
- beoordeling rechtmatigheid;
- afw ikkeling pandrecht Rabobank;
- gebruikelijke w erkzaamheden w .o. crediteuren;
- onderzoek doorstart/verkoop activa;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- opdrachtgevers informeren naar aanleiding van verzoek tot gestand doen
overeenkomsten ex art. 37 Fw ;
- verder het nodige.

22-03-2019
1

- afw ikkelen activaovereenkomst;
- nader onderzoek administratie ten behoeve van oorzaken faillissement; en
- verder het nodige.

14-06-2019
2

- richting afw ikkeling van de faillissementen w erken; en
- verder het nodige.

12-09-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2019

12-09-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

22-03-2019
1

Zie 10.1.

14-06-2019
2

Zie 10.1.

12-09-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

