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

15-08-2019
1

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.

15-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies. Binnenvaart (vrachtvaart).
Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 88.433,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 21.500,00

€ 64.999,00

Toelichting financiële gegevens

15-08-2019
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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.

15-08-2019
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Na herhaald verzoek heeft de curator op 23 september 2019 via de
boekhouder van gefailleerde ontvangen:
* de jaarrekeningen 2015 en 2016
*kolommenbalansen per 31 december 2015 en 31 december 2016
* Grootboek 2015 en 2016
Over de jaren 2017, 2018 en 2019 heeft de curator tot heden, ondanks
opnieuw herhaald verzoek en sommatie aan de bestuurder van gefailleerde,
geen boekhoudkundige stukken of administratie ontvangen.
De jaarrekeningen 2016 zijn niet gepubliceerd en de jaarrekening 2015 is te
laat gepubliceerd, namelijk pas op 30 augustus 2018. Jaarrekeningen 2016 en
2017 zijn niet gepubliceerd.
De curator heeft aan de bestuurder van gefailleerde duidelijk gemaakt dat
klaarblijkelijk niet aan de boekhoudplicht voldaan is en dat sprake is van
onbehoorlijke taakvervulling. Tenzij alsnog behoorlijke administartie w ordt
aangeleverd.
De betsuurder heeft op 18 november 2019 aan de curator laten w eten zijn
boekhouder gevraagd te hebben (citaat) de boekhouding van 2017 en 2018
uit te draaien en aan de curator te sturen" (einde citaat). Daarop heeft de
curator nog niet vernomen.
De curator heeft bij brief aan de bestuurder d.d. 8 oktober 2019 aan de hand
van w at w el uit de stukken 2016 blijkt een aantal specifieke vragen gesteld.
Daarop w ordt hierna teruggekomen.

20-11-2019
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Ook tijdens de afgelopen verslagperiode is de bestuurder gemaand de
boekhouding te completeren en aan de curator over te dragen. Dit verzoek is
tot nu vruchteloos gebleken. De curator houdt de bestuurder aan zijn
verantw oordelijkheid en behoudt zich overigens alle rechten uit
bestuurdersaansprakelijkheid jegens hem voor.

24-02-2020
3

Per e-mail d.d. 12 december 2019 heeft de bestuurder van gefailleerde aan
het kantoor van de curator de volgende stukken toegezonden:

28-04-2020
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- een balans per 1 januari 2017 en per 31 december 2017 betreffende de
gefailleerde vennootschap;
- een balans per 1 januari 2018 en per 31 december 2018 betreffende de
gefailleerde vennootschap;
- resultatenrekening 2017;
- resultatenrekening 2018.
Onderliggende stukken (grootboekadministratie en onderbouw ende stukken)
ontbreken. De administratie is dus niet te controleren. Bovendien ontbreekt
nog altijd de volledige administratie over de periode van 1 januari 2019 tot
faillissementsdatum. Ondanks voortdurend herhaalde verzoeken heeft de
bestuurder tot heden nagelaten actuele financiële verantw oording af te
leggen. Op het punt van de hieruit voortvloeiende
bestuurdersaansprakelijkheid w ordt hierna teruggekomen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Toelichting
Nu er geen boedelsaldo is, w ordt geen financieel verslag en
boedelmutatieformulier aangehecht.

Toelichting
Nu er geen boedelsaldo is, w ordt er geen financieel verslag en
boedelmutatieformulier aangehecht.
€ 2.000,00

15-08-2019
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20-11-2019
2

24-02-2020
3

Toelichting
Tijdens de verslagperiode is ontvangen een bedrag groot Euro 2.000,-. Dat is
de door de curator bedongen boedelbijdrage voor diens medew erking aan
overdracht van de rechten uit het leasecontract m.b.t. de Mercedes bestelbus
aan de bestuurder van gefailleerde. Die overdracht heeft tijdens de
verslagperiode plaatsgevonden. De boedel is gevrijw aard van de aanspraken
van de leasemij uit het contract, er is ook een vrijw aring op het kenteken
gegeven alvorens de bus aan de bestuurder van gefailleerde vrij te geven.
€ 1.893,70
Toelichting
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 17
april 2020. Tijdens de verslagperiode zijn tw eemaal verschotten voldaan:
- uittreksels € 6,30;
- curatorenverzekering € 100,--.
Totaal € 106,30.
Baten zijn tijdens de verslagperiode niet gerealiseerd. Het boedelsaldo
beloopt thans € 1.893,70.

Verslagperiode

28-04-2020
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Verslagperiode
van
16-7-2019

15-08-2019
1

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019

20-11-2019
2

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019

24-02-2020
3

t/m
17-1-2020
van
18-1-2020

28-04-2020
4

t/m
17-4-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 51 min

2

9 uur 12 min

3

10 uur 54 min

4

9 uur 51 min

totaal

36 uur 48 min

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.

15-08-2019
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Het faillissementsverslag bevayt een w eergave van feiten w elke de curator
bekend 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 het verslag enig recht ontlenen.

20-11-2019
2

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.

15-08-2019
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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.
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.
Tijdens de verslagperiode heeft de curator bezit gekregen van het
aandeelhoudersregister. Aanvullens op bovenstaande gegevens kan hier
vermeld w orden, dat sprake is van een naamsw ijziging van de vennootschap
op 14 april 2014 van "Digital Photographic art J.C. van der Velde BV" in: VDV
Projects & Services BV" . Het geplaatst kapitaal is steeds ongew ijzigd 182
gew one aandelen, nominaal Euro 18.200,-, all egehouden door de heer J.C.
van der Velde, tevens enig bestuurder van de vennootschap.

20-11-2019
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, liepen er op datum van uitspraak van het
faillissement geen gerechtelijke procedures.

1.3 Verzekeringen

15-08-2019
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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.

15-08-2019
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Zoals in het vorig verslag vermeld, heeft de bestuurder van de vennootschap
aangegeven niet bekend te zijn met lopende verzekeringen. Bij de curator
hebben zich ook geen assuradeuren gemeld in verband met
premieachterstanden of dergelijke.

28-04-2020
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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.

15-08-2019
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Er heeft zich bij de curator geen verhuurder gemeld.

28-04-2020
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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.

15-08-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

15-08-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

15-08-2019
1

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.

15-08-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er bevindt zich geen onroerend goed in de boedel.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

15-08-2019
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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.

15-08-2019
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Uit het grootboek 2016 kan w orden opgemaakt dat de inventaris onder meer
bestaat uit een freesmachine, houtfrezenset, computer en pelletkachel.
W aaruit de inventaris bestond op faillissementsdatum is niet bekend omdat er
geen recente boekhouding is aangeleverd. Tijdens de intake verklaarde de
bestuurder van gefailleerde dat geen inventaris aanw ezig is, zodat de curator
bij brief d,.d. 8 oktober 2019 aan de bestuurder een nadere toelichting heeft
gevraagd, Die toelichting is tot heden niet ontvangen.

20-11-2019
2

De curator heeft nog altijd geen antw oord op zijn vragen d.d. 8 oktober 2019
met betrekking tot de (volgens grootboek 2016) destijds aanw ezige
inventaris (freesmachine, houtfrezenset, computer en palletkachel).

28-04-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

15-08-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden uitgevoerd.

15-08-2019
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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.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

15-08-2019
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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.

15-08-2019
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Op 1 november 2019 heeft de curator de bedrijfsbus onder zich genomen. Het
gaat om een Mercedes Sprinter, kenteken V-240-TD, kilomterstand 22.762 km,
met tw ee sleutels en kentekenbew ijs deel 1. Datum eerste afgifte kenteken
14 maart 2019. De auto is op grond van overeenkomst van financial lease in
gebruik bij gefailleerde. Er is sprake van een restschuld jegens de leasegever
ad EURO 41.631,- . De curator heeft onderzoek gedaan naar de w aarde
(onderhands verkoop/liquidatie w aarde). De leasemij heeft aangegeven dat er
een mogelijkheid is het leasecontract over te dragen. De curator heeft jegens
de bestuurder van gefailleerde het standpunt ingenomen dat, indien door of
namens de betsuurder, het contract w ordt overgenomen, de overw aarde (de
w aarde van de auto boven de restschuld) in de boedel gestort moet w orden.
Op dit punt is nog geen beslissing genomen, De curator heeft de bus onder
zich. W ordt een overeenkomst niet bereikt, of zijn de kosten van verkoop
hoger dan de te verw achten overw aarde, dan zal de bus aan de lease mij
w orden teruggegeven.

20-11-2019
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Er is op 10 januari 2020 een overeenkomst gesloten tussen de volgende
partijen:

28-04-2020
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- de gefailleerde vennootschap, vertegenw oordigd door de curator;
- J.C. van der Velde Marine Consultants, eenmanszaak van de heer J.C. van
der Velde.;
- Mercedes Benz Financial Services Nederland BV te Utrecht.
Ingangsdatum overeenkomst: 1 januari 2020.
Inhoud:
Gefailleerde draagt per ingangsdatum alle rechten en plichten uit de met
gefailleerde afgesloten leaseovereenkomst over aan J.C. van der Velde
Marine Consultants.
Laatst bedoelde aanvaardt de in lease gegeven auto (Mercedes, kenteken V240-TD) in de staat w aarin deze zich op het moment van overdracht bevindt.
Het kenteken w ordt te naam gesteld op naam van J.C. van der Velde Marine
Consultants; de curator verkrijgt een vrijw aring.
Tussen curator en Van der Velde Marine Consultants is overeengekomen dat
aan de boedel een overw aardevergoeding w ordt betaald ad € 2.000,--. Dit
bedrag is door de boedel ontvangen. Er is een vrijw aringsbew ijs met
betrekking tot het kenteken gegeven (10 januari 2020 te 10:51 uur). Daarna
heeft de curator de (door hem onder zich genomen auto) aan J.C. van der
Velde Marine Consultants ter beschikking gesteld. Daarmee is deze post
afgew ikkeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa

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.

15-08-2019
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zie voorgaande opmerkingen

20-11-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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.

15-08-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Op het punt van de aanspraak jegens de in het vorig verslag genoemde
deibteur heeft de bestuurder van gefailleerde geen zinvolle verdere
informatiue gegeven.

20-11-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 27.687,79

15-08-2019
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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.

Toelichting vordering van bank(en)
Ondanks verzoek heeft de bestuurder van gefailleerde de curator geen
inzage gegeven in overzichten bankmutaties.

28-04-2020
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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).

15-08-2019
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zie voorgaande opmerkingen

20-11-2019
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Zie opmerkingen onder 3.8.

28-04-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
er zijn geen relevante boedelbestanddelen bekend (gew orden), derhalve ook
geen relevante zekerheidsrechten vermeldensw aard.

20-11-2019
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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.

15-08-2019
1

De curator heeft tot op heden geen activa in de boedel aangetroffen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

15-08-2019
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

15-08-2019
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

15-08-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

15-08-2019
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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.

15-08-2019
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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.

15-08-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-08-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

15-08-2019
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-08-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

15-08-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

15-08-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

15-08-2019
1

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.

15-08-2019
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Zie eerdere opmerkinegn. Het standpunt van de curator is dat, op grond van
de thans bekende gegevens (t ew ten het geheel ontbreken van boekhouding
over de jaren na 2016, sprake is van onbehoorlijke taakvervulling ter w ijl het
w ettelijk vermoeden bestaat dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.

20-11-2019
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De curator verw ijst naar de opmerkingen uit het vorig verslag. Tijdens de
verslagperiode heeft de curator van de bestuurder van gefailleerde ontvangen
concept resultatenrekeningen 2017 en balans per ultimo 2017 en 2018. Er zijn
geen onderliggende stukken (grootboekkaarten) aangeleverd en evenmin zijn
er stukken (facturen, bonnen) w aarin de betaalstromen verantw oord zijn
aangeleverd. Bovendien is omtrent het jaar 2019 nog niets aangeleverd. De
curator neemt dus het standpunt in dat de boehoudplicht niet is nagekomen,
en houdt de bestuurder hiervoor aansprakelijk en verantw oordelijk.

24-02-2020
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Het staat vast dat de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 niet zijn
gepubliceerd. Daarnaast heeft de bestuurder van gefailleerde nagelaten,
ondanks voortdurend herhaald verzoek en sommatie, om de volledige
administratieve gegevens over de jaren 2017, 2018 en 2019 (tot
faillissementsdatum) aan de curator ter hand te stellen. W elisw aar heeft de
bestuurder van gefailleerde op 12 december 2019 de hiervoor onder de kop
'Financiële gegevens' w eergegeven stukken toegezonden. Echter: alle
onderliggende stukken (grootboekadministratie en onderbouw ende stukken)
ontbreken. Op deze w ijze is de administratie door de curator in het geheel
niet te controleren. Bovendien ontbreekt nog altijd de volledige administratie
over de periode van 1 januari 2019 tot faillissementsdatum. Ondanks
voortdurend herhaalde verzoeken heeft de bestuurder van gefailleerde
nagelaten de actuele financiële verantw oording af te leggen.

28-04-2020
4

Op al deze gronden heeft de curator de bestuurder uit hoofde van
onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het
faillissement. De w ettelijke grondslag hiervan is artikel 2:248 BW jo 2:10 en
2:394 BW . De aansprakelijkstelling is gedaan op 23 maart 2020. Het tekort in
het faillissement is voorlopig begroot op een bedrag groot € 54.258,35, dat is
de optelsom van de thans voorlopig erkende concurrente en preferente
schuldvorderingen. Daarnaast moet het tekortbedrag vermeerderd w orden
met de faillissementskosten, tot heden begroot op € 8.910,-- exclusief BTW
en verminderd met het boedelactief ad € 2.000,--, per saldo derhalve €
61.168,35.
Na de aansprakelijkstelling heeft de bestuurder van gefailleerde meegedeeld
'het bedrag w el erg hoog te vinden' en 'het niet met alles eens te zijn'. De
bestuurder heeft aangegeven bereid te zijn tot betaling 'in termijnen indien
de overheid gaat betalen'.
De curator heeft aangegeven dit een te vage en vrijblijvende reactie te
vinden. De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris verkregen
de bestuurder in rechte aan te spreken. Daartoe zal w orden overgegaan.

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
Er blijkt niet van enige verklaring van een accountant bij de door gefailleerde
aan de curator ingezonden stukken. Er is dus kennelijk zelfs geen
samenstellingsverklaring gegeven.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie opmerkingen bij nr 1 " Inventarisatie". Ten tijde van de oprichting van de
gefailleerde vennootschap (toen nog geheten: " Digital Photographic Art J.C.
van der Velde BV") d.d. 14 juni 2001 is verklaard, dat de inbreng op aandelen
plaatsvindt door inbreng in eigendom van de bij oprichter (J.C. van der Velde)
in eigendom zijnde inventaris, w aarvan d ew aarde minimaal Euro 18.200,- zou
bedragen Dit actief is als zodanig en tegen deze w aarde op de openingsbalans
van 1 maart 2001 vermeld

20-11-2019
2

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.

Toelichting
Zie voorgaande opmerkingen. Er is, w egens het ontbreken van relevante
boekhouding, sprake van onbehoorlijke taakvervulling.
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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
De curator vervolgt zijn onderzoek in verdere contacten met bestuurder van
gefailleerde.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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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
€ 21.927,00

20-11-2019
2

€ 22.657,00
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.146,37
Toelichting
Brouw ers Accountant - kosten faillissementsaanvraag: € 1.146,37

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

15-08-2019
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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
3
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Toelichting
- Autoriteit Consument en Markt: € 6,65
4
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Toelichting
- Voogd & Voogd Verzekeringen: € 406,15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 30.042,18
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Toelichting
Volgens opgaaf bij de curator tot op heden.
Zie 8.5.
€ 30.048,83
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€ 30.454,98
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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
nvt
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9.2 Aard procedures
nvt
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9.3 Stand procedures
nvt
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9.4 Werkzaamheden procedures
nvt
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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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De bestuurder van gefailleerde zal in rechte op het tekort in het faillissement
w orden aangesproken. Dit alles zal zijn beslag krijgen in de komende
verslagperiodes.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
17-7-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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