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Algemene gegevens
Naam onderneming
VDV Projects & Services BV, tevens handelend onder de namen VDVZEEVAART en VDV-SHIPPING

15-08-2019
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VDV Projects &
Services BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
34152249, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan het adres
Lemsterpad 54 A 45, Suite 125 te (8531 AA) Lemmer.
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Activiteiten onderneming
Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies. Binnenvaart (vrachtvaart).
Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en
recreatievaartuigen).
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Tot op heden heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap nog
geen administratie aan de curator overhandigd. De curator heeft de
gemachtigde van het accountantskantoor dat het faillissement van de
vennootschap heeft aangevraagd verzocht om de door haar gevoerde
administratie van de gefailleerde vennootschap ter beschikking te stellen met
verw ijzing naar artikel 105 Fw . De accountant heeft tot op heden nog geen
stukken aangeleverd.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Toelichting
Nu er geen boedelsaldo is, w ordt geen financieel verslag en
boedelmutatieformulier aangehecht.
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Verslagperiode
van
16-7-2019

15-08-2019
1

t/m
13-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6,85 uur

totaal

6,85 uur

Toelichting bestede uren
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap VDV Projects & Services BV is opgericht bij akte
d.d. 14 juni 2001. Sinds de oprichting is enig aandeelhouder en enig
bestuurder de heer Johan Christiaan van der Velde, geboren op 21 oktober
1964.
Afgaande op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, handelt de
vennootschap onder de handelsnamen VDV Projects & Services BV, VDVZeevaart en VDV-Shipping.
Nadat het faillissement op dinsdag 16 juli 2019 is uitgesproken, heeft de
curator diverse pogingen ondernomen om in contact te komen met de
bestuurder van de vennootschap. Pas na diverse pogingen is het de curator
gelukt om een intakegesprek in te plannen voor 23 juli 2019. Voorafgaand
aan dit intakegesprek heeft de curator de bestuurder van de vennootschap
voorzien van een lijst met aan te leveren stukken, echter tijdens het
intakegesprek zijn er geen stukken aangeleverd.
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Op 23 juli 2019 heeft de curator een intakegesprek gevoerd met de
bestuurder van de vennootschap, de heer Van der Velde. Tijdens dit
intakegesprek is gemeld dat er tevens nog een eenmanszaak actief is onder
de naam 'VDV Projects & Shipping' en 'VPS Marine Cargo'. De curator heeft om
een nadere toelichting ten aanzien van de activiteiten van deze
eenmanszaak gevraagd, maar tot op heden is die toelichting nog niet
aangeleverd. De reden daarvoor is dat de bestuurder van de vennootschap
heeft aangegeven dat hij met gezondheidsproblemen kampt, w aardoor hij
niet in staat is om nadere informatie en/of stukken aan te leveren. De curator
zal hiernaar dan ook nog nader onderzoek doen.
De curator is tot op heden dan ook in het bezit van een beperkt aantal
stukken die deel uitmaken van de faillissementsaanvraag en/of zijn
ontvangen via de postblokkade. Daarnaast heeft de bestuurder van de
vennootschap tijdens het intakegesprek de nodige informatie verschaft,
w elke de curator echter niet heeft kunnen verifiëren, omdat er geen
administratie is aangeleverd.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, liepen er op datum van uitspraak van het
faillissement geen gerechtelijke procedures.
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1.3 Verzekeringen
De bestuurder van de vennootschap heeft aangegeven niet bekend te zijn
met lopende verzekeringen. De curator heeft hier nog geen onderzoek naar
kunnen doen.
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1.4 Huur
Er is geen huurovereenkomst aangeleverd. Het vestigingsadres van de
vennootschap betreft een bedrijfsverzamelgebouw , w aarin de vennootschap
een flexplek heeft gehuurd w elke maandelijks opzegbaar is. De
vennootschap heeft aldaar geen flexplek meer in gebruik. Volgens opgave
van de bestuurder zouden er geen huurachterstanden zijn.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap w as actief in de scheepvaartbranche. De w erkzaamheden
w erden verricht door de bestuurder van de vennootschap zelf, de heer Van
der Velde. Van der Velde w erkt naar eigen zeggen als portcaptain voor de
vennootschap, veelal in opdracht van rederijen w aarbij hij toezicht houdt op
het laden en lossen van ladingen in de scheepshavens. Het w erkgebied is
met name Europa.
De vennootschap bediende enkele grote opdrachtgevers, w aarvan de
grootste tw ee opdrachtgevers failliet zijn gegaan en een derde
opdrachtgever de dienstverlening elders heeft ondergebracht, zodat de
vennootschap drie grote opdrachtgevers is kw ijtgeraakt. Volgens Van der
Velde is dit, in combinatie met de crisis in de scheepvaartbranche die ook de
vennootschap hard heeft getroffen en w elke het nog niet te boven is, de
belangrijkste oorzaak van het faillissement.
Ten tijde van het intakegesprek zouden er geen lopende opdrachten of
aanvragen zijn, zodat er geen middelen zijn om de lopende schulden,
alhoew el die volgens Van der Velde beperkt zijn, te voldoen.
Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van de accountant van de
vennootschap, Brouw ers Accountants BV te Zw olle, vanw ege onbetaald
gebleven facturen voor verrichte w erkzaamheden. Tijdens het intakegesprek
is ter sprake gekomen dat de heer Van der Velde te kennen heeft gegeven te
overw egen om namens de vennootschap verzet in te stellen, omdat hij de
oproep voor de faillissementszitting niet zou hebben ontvangen, zodat hij
niet bij de faillissementszitting aanw ezig heeft kunnen zijn. De curator heeft
de bestuurder gew ezen op de korte (verzet)termijn en dat hij contact op
dient te nemen met een advocaat. Het intakegesprek is voortgezet, maar de
curator heeft zijn w erkzaamheden gedurende de verzettermijn voor zover
mogelijk beperkt. Inmiddels is de verzettermijn verstreken en er is geen
verzet ingesteld. De curator heeft zijn w erkzaamheden dan ook onverw ijld
voortgezet.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V heeft contact opgenomen met de curator naar aanleiding van het
faillissement. Aangezien er geen sprake is van personeel, heeft de curator
geen w erkzaamheden hoeven te verrichten.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er bevindt zich geen onroerend goed in de boedel.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De flexplek in het bedrijfsverzamelgebouw w as reeds ontruimd. De curator
heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Tijdens het intakegesprek is
gemeld dat er met name vanuit huis w ordt gew erkt en dat er gebruik w ordt
gemaakt van een computer en een telefoon. Andere bedrijfsmiddelen zouden
er volgens opgave van de bestuurder niet zijn. De curator heeft een en ander
in onderzoek.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden uitgevoerd.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden en/of onderhanden w erken aangetroffen. Volgens de
bestuurder van de vennootschap w aren er ten tijde van het faillissement
geen lopende opdrachten of aanvragen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zou een bedrijfsbus door de vennootschap w orden gebruikt, w aarbij er
sprake is van een financial lease constructie. De curator heeft afgifte van de
bedrijfsbus gevorderd, maar vanw ege gezondheidsredenen heeft de
bestuurder van de vennootschap de bus nog niet beschikbaar gesteld. Voor
zover er sprake is van een leaseovereenkomst, zal de curator dit punt
afw ikkelen met de leasemaatschappij.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator verw acht de bestelbus op korte termijn te ontvangen en zal, daar
w aar nodig, dit aspect afw ikkelen met de leasemaatschappij.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen (debiteuren)administratie aangeleverd. Er zou sprake zijn van één
oude openstaande factuur voor een bedrag van circa € 16.000,--. De debiteur
zou echter zijn gefailleerd. De curator heeft een en ander niet kunnen
verifiëren, omdat er geen administratie is aangeleverd. De curator heeft dit
aspect dan ook in onderzoek.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 27.687,79
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Toelichting vordering van bank(en)
Namens ABN AMRO Bank NV is er door Intrum een vordering ingediend uit
hoofde van een aan de vennootschap verleend krediet in rekening-courant.
De curator heeft geen inzage in de bankmutaties.

5.2 Leasecontracten
Afgaande op de verklaring van de bestuurder zou er sprake zijn van een
financial lease overeenkomst ten aanzien van een bestelbus (merk Mercedes,
kenteken V-240-TD).
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5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO Bank NV heeft de volgende zekerheden:
- pandrecht op de vorderingen, voorraden en inventaris;
- pandrecht op de goederen zoals genoemd in artikel 24 van de algemene
bankvoorw aarden;
- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer J.C. van der Velde.
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De curator heeft tot op heden geen activa in de boedel aangetroffen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden hebben bestaan uit de correspondentie met de bank
naar aanleiding van de ingediende vordering.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren de w erkzaamheden
reeds gestaakt. Er w aren geen lopende opdrachten of aanvragen. De
exploitatie w ordt dan ook niet voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft geen boekhouding aangeleverd gekregen. De curator stelt
zich vooralsnog dan ook op het standpunt dat niet aan de boekhoudplicht is
voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de bestuurder van de vennootschap zouden er jaarstukken tot en
met het boekjaar 2016 moeten zijn, echter uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel blijkt niet dat de jaarrekening 2016 is gedeponeerd.
De curator constateert dan ook dat de jaarrekeningen 2016 en 2017 niet zijn
vastgesteld en gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Omdat er tot op heden geen boekhouding is aangeleverd en de
jaarrekeningen daarnaast niet (tijdig) zijn gedeponeerd, betekent dit dat er
sprake is van en onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur, hetgeen
tevens het w ettelijk vermoeden oplevert dat het onbehoorlijk bestuur een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator zal hier nader
onderzoek naar doen.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Aangezien er tot op heden geen administratie is aangeleverd, heeft de
curator hier nog geen onderzoek naar kunnen doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.725,00
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Toelichting
- € 9741,-- omzetbelasting
- € 8.958,-- € 101,-- Motorrijtuigenbelasting 2018
- € 2.925,-- Vennootschapsbelasting

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.146,37
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Toelichting
Brouw ers Accountant - kosten faillissementsaanvraag: € 1.146,37

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2
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Toelichting
Volgens opgaaf bij de curator tot op heden.
- Brouw ers Accountant: € 2.354,39
- ABN AMRO Bank NV: € 27.687,79

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 30.042,18
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Toelichting
Volgens opgaaf bij de curator tot op heden.
Zie 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan de curator in dit stadium van het faillissement nog geen
uitspraken doen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Voor zover er alsnog administratie w ordt aangeleverd, zal de curator deze
bestuderen. Verder zal de curator zich ervoor inspannen dat het voertuig
w ordt afgegeven en dat er, daar w aar nodig, afspraken met de
leasemaatschappij w orden gemaakt. Tevens zal de curator in het kader van
het rechtmatigheidsonderzoek nader onderzoek doen naar onbehoorlijk
bestuur en eventueel paulianeus handelen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
12-11-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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