
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Van der Veldt Bouwservice B.V. 25-06-2018 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Veldt 
Bouwservice B.V., tevens handelend onder de naam Eco Smart Bouw (hierna: 
"Bouwservice"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
33292669, statutair gevestigd Gemeente Amsterdam, vestigingsadres: 
Kombuisweg 43, 1041 AV, Amsterdam.

25-06-2018 
 1

Volgens de akte van algehele statutenwijziging van 13 januari 2016, waarbij 
onder meer de naam is gewijzigd in Van der Veldt Bouwservice B.V., heeft de 
vennootschap onder meer ten doel: "Het aannemen en uitvoeren van bouw-, 
onderhouds- en constructiewerkzaamheden in de burgerlijke en utiliteitsbouw 
op het gebied van onder meer renovatie, nieuwbouw, verbouw, restauratie, 
onderhoud en funderingsherstel alsmede begeleiding en advisering 
dienaangaande en het verrichten van alle verdere handelingen, welke direct 
dan wel indirect verband houden met het vorenstaande, zulks in de meest 
ruime zin van het woord; het verrichten van consultancy werkzaamheden en 
(interim-)management alsmede advisering dienaangaande en het uitvoeren 
van projecten en projectmanagement".

25-06-2018 
 1

Verslagnummer 3
Datum verslag 21-12-2018
Insolventienummer F.13/18/164
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000048392:F001
Datum uitspraak 22-05-2018

R-C mr. KM van Hassel
Curator mr J.L. van den Heuvel



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 214.042,00 € 67.620,00 € 113.024,00

De financiële gegevens 2016 zijn verkregen uit de jaarrekening 2016. Er zijn 
voor het jaar 2015 geen vergelijkende cijfers vermeld. Op 13 januari 2016 
heeft een algehele statutenwijziging plaatsgevonden van onder meer naam en 
doel van de vennootschap.

25-06-2018 
 1

Niet van toepassing: er zijn geen werknemers in dienst van de vennootschap.
25-06-2018 

 1

Boedelsaldo
€ 769,56

25-06-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 1.003,35

26-09-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 16.128,35

21-12-2018
 3

van
22-5-2018

t/m
20-6-2018

25-06-2018 
 1

van
21-6-2018

t/m
20-9-2018

26-09-2018 
 2

van
21-9-2018

t/m
20-12-2018

21-12-2018
 3



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 37,70 uur

2 28,40 uur

3 13,60 uur

totaal 79,70 uur

1. Inventarisatie

Bouwservice is op 27 mei 1997 opgericht. Sinds de oprichting is enig 
aandeelhouder en bestuurder van Bouwservice P. van der Veldt Holding B.V., 
een vennootschap waarvan de heer Petrus Arentius Leonardus Van der Veldt 
enig aandeelhouder en bestuurder is. 
P. van der Veldt Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van 
Bouwservice alsmede van:
P. van der Veldt Transporten B.V.
P. van der Veldt Vastgoed B.V.

25-06-2018 
 1

De (indirect) bestuurder heeft laten weten dat Bouwservice niet bij andere 
procedures betrokken is. Tot op heden is curator niet gebleken van lopende 
procedures.

25-06-2018 
 1

De (indirect) bestuurder heeft een overzicht verstrekt van door Bouwservice 
afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Eventuele nog bestaande 
verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, 
zullen – voor zover nog nodig – worden beëindigd.
De verzekeringstussenpersoon heeft bericht dat er diverse schadeclaims in 
behandeling zijn. Curator heeft contact met de verzekeringstussenpersoon 
over afw ikkeling van de schadeclaims.

25-06-2018 
 1

Een van de gelaedeerden heeft bij curator aangedrongen op erkenning van 
aansprakelijkheid. De verzekeringstussenpersoon heeft thans in onderzoek 
of een vóór datum faillissement gemelde schade nog bij de verzekeraar 
geclaimd kan worden.

21-12-2018
 3



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Bouwservice is gevestigd aan de Kombuisweg 43 te Amsterdam. De (indirect) 
bestuurder van Bouwservice heeft laten weten dat aan het gebruik geen 
huurovereenkomst ten grondslag ligt en er op naam van gefailleerde ook geen 
overige huurovereenkomsten zijn. Tot op heden is niet gebleken van thans 
nog lopende huurovereenkomsten.

25-06-2018 
 1

Volgens opgaaf van de bestuurder van Bouwservice is de oorzaak van de 
financiële problemen van Bouwservice als volgt.  De in januari 2016 gemaakte 
overstap op andere bedrijfsactiviteiten, te weten het aannemen van 
bouwprojecten die door onderaannemers worden uitgevoerd, heeft niet het 
gewenste resultaat gebracht. Bouwservice zag zich geconfronteerd met claims 
in verband met verkeerd uitgevoerde werkzaamheden, onjuiste bestellingen 
en toegebrachte schades. Rondgaande berichten op de bouwplaatsen over 
financiële problemen van Bouwservice hebben ertoe geleid dat opdrachtgevers 
termijnen niet voldeden en onderaannemers hun werkzaamheden staakten. 
De (indirect) bestuurder heeft zich daarop genoodzaakt gezien het eigen 
faillissement aan te vragen.

25-06-2018 
 1

2. Personeel

Personeelsleden

Er zijn geen werknemers in dienst bij Bouwservice.

25-06-2018 
 1

Geen. 25-06-2018 
 1

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens via het kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken 
op naam van Bouwservice geregistreerd.

25-06-2018 
 1

Geen. 25-06-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

verreiker (vorkheftruck) € 15.125,00

totaal € 15.125,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen van Bouwservice zijn beperkt van omvang en bestaan 
vooralsnog uit een verreiker (vorkheftruck). Volgens opgave van een partij die 
aanspraak maakt op vergoeding van schade, is de verreiker in eigendom aan 
haar overgedragen, waarbij Bouwservice zorg zou dragen voor verkoop en de 
opbrengst zou afstaan. Verkoop van de verreiker heeft nog niet 
plaatsgevonden. Curator stelt zich op het standpunt dat de overdracht van de 
verreiker mogelijk paulianeus is.

25-06-2018 
 1

De overdracht van de verreiker is door curator vernietigd. Curator zal overgaan 
tot verkoop van de verreiker.

26-09-2018 
 2

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de verreiker 
verkocht. Het door Rabobank gestelde pandrecht op de vorkheftruck is 
vrijgegeven, onder de voorwaarde dat curator het tekort op de door 
gefailleerde bij Rabobank aangehouden betaalrekening (minder dan € 100,=) 
aanzuivert.

21-12-2018
 3

De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken. 25-06-2018 
 1

Correspondentie en telefonisch overleg met koper en Rabobank 
(pandhouder) correspondentie rechter-commissaris, opstellen 
koopovereenkomst en afw ikkeling verkoop.

21-12-2018
 3



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het onderhanden werk betreft diverse bouw- en verbouwprojecten. De 
werkzaamheden liggen vanwege de liquiditeitsproblemen van gefailleerde al 
enige tijd stil, nu de opdrachtgevers termijnen niet voldoen en de 
onderaannemers de werkzaamheden hebben gestaakt. Enkele opdrachtgevers 
zijn overgegaan tot ontbinding van de aannemingsovereenkomst. Het is de 
(indirect) bestuurder ter ore gekomen dat de werkzaamheden bij enkele 
projecten zijn hervat, buiten Bouwservice om.

25-06-2018 
 1

De Belastingdienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer hebben bericht dat 
Bouwservice geen houder van een voertuig is.

25-06-2018 
 1

In de komende periode zal curator nader onderzoek doen naar eventuele 
andere activa.

25-06-2018 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Volgens overzicht bij faillissementsaanvraag € 206.259,28

totaal € 206.259,28 € 0,00 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Uit de bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde overzicht van 
openstaande posten blijkt dat het te vorderen saldo € 206.259,28 bedraagt. 
Het betreft vorderingen op opdrachtgevers waarvan het werk stil is komen te 
liggen. Deze opdrachtgevers hebben inmiddels te kennen gegeven een 
tegenvordering te hebben. 
Naar aanleiding van een door Bouwservice aanhangig gemaakte procedure 
tegen een opdrachtgever is er vonnis gewezen waarbij gedaagde is 
veroordeeld tot betaling van het openstaande bedrag alsmede de 
proceskosten. 
Curator zal zo spoedig mogelijk overgaan tot incasso van de openstaande 
posten. De curator zal voorts zo spoedig mogelijk onderzoek doen naar 
eventuele rekening-courantverhoudingen tussen gefailleerde en haar 
bestuurder, alsmede de afloop ervan.

25-06-2018 
 1

De incasso van de openstaande posten is door curator ter hand genomen. 
Omtrent de rekening-courantverhoudingen heeft curator een nadere 
toelichting gevraagd aan de (indirect) bestuurder van Bouwservice, die de 
voormalig boekhouder van Bouwservice heeft ingeschakeld om die nadere 
toelichting te verstrekken.

26-09-2018 
 2

Curator is nog in afwachting van de nadere toelichting over de rekening-
courantverhoudingen.

21-12-2018
 3

Onderzoek stukken, correspondentie. 25-06-2018 
 1

Opstellen en verzenden sommatiebrieven aan debiteuren. 21-12-2018
 3

5. Bank/Zekerheden

Bouwservice houdt rekeningen aan bij Rabobank en ABN Amro Bank N.V. De 
curator heeft de banken verzocht opgave te doen van de saldi per datum 
faillissement. 
Rabobank rekening-courant tegoed € 8,07
ABN Amro Bank ondernemersrekening tegoed € 1,79

Het saldo op de bij ABN Amro aangehouden G-rekening bedraagt € 2,55. De 
Belastingdienst heeft de bank verzocht om de G-rekening op te heffen en het 
saldo naar haar over te maken.

25-06-2018 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder zijn er geen leasecontracten op 
naam van Bouwservice afgesloten. Tot op heden is niet gebleken van thans 
nog lopende leasecontracten.

25-06-2018 
 1

De Rabobank heeft bericht dat Bouwservice medeaansprakelijk is voor de 
schulden die P. van der Veldt Holding B.V. is aangegaan. Bij akte van 18 
oktober 2017 zijn de huidige en toekomstige inventaris en voorraden alsmede 
de vorderingen aan de Rabobank verpand. 
 
ABN Amro Bank heeft geen melding gemaakt van aan haar verstrekte 
zekerheden.

25-06-2018 
 1

Rabobank heeft laten weten (vooralsnog) geen aanspraak te maken op haar 
pandrechten en dat het curator vrij staat om over te gaan tot incasso van 
debiteuren en verkoop van activa.

25-06-2018 
 1

De Rabobank heeft in verband met de verkoop van de verreiker (zie 3.3) haar 
pandrecht vrijgegeven onder de voorwaarde dat het (bescheiden) tekort op 
de bankrekening wordt aangezuiverd.

21-12-2018
 3

Enkele crediteuren hebben melding gemaakt van leveringen onder 
eigendomsvoorbehoud gedaan. Goederen werden specifiek aan de hand van 
te verrichten werkzaamheden ingekocht en vervolgens verwerkt. Er werden 
geen voorraden aangehouden.

25-06-2018 
 1

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht. 25-06-2018 
 1

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten. 25-06-2018 
 1

Geen. 25-06-2018 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zie ook onderhanden werk. Op basis van de door de (indirect) bestuurder 
verstrekte informatie is curator tot de conclusie gekomen dat er geen projecten 
zijn die voor voortzetting in aanmerking komen.

25-06-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Uit van de (indirect) bestuurder verkregen informatie  is duidelijk geworden dat 
de een aantal projecten inmiddels is voortgezet buiten Bouwservice om, 
waardoor een doorstart van de onderneming niet (meer) opportuun is. In de 
afgelopen perioden hebben zich evenmin eigener beweging gegadigden voor 
een doorstart bij curator gemeld.

25-06-2018 
 1

Geen. 25-06-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

Bouwservice heeft diverse administratieve bescheiden digitaal aangeleverd. 
Zodra curator de volledige administratie tot zijn beschikking heeft zal hij deze 
alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader 
onderzoeken.

25-06-2018 
 1

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening 
2016 tijdig gedeponeerd.

25-06-2018 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bouwservice kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 
396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

25-06-2018 
 1

Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat de aandelen zijn volgestort. 25-06-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

Een crediteur van Bouwservice heeft gesteld dat de eigendom van de verreiker 
aan haar is overgedragen als (gedeeltelijke) aflossing van de schuld van 
Bouwservice aan de crediteur in kwestie, waarbij Bouwservice zorg diende te 
dragen voor de verkoop van de verreiker (zie 3.3). Curator stelt zich op het 
standpunt dat de eigendomsoverdracht van de verreiker een onverplichte 
rechtshandeling betreft, nu is beoogd om een schuld te kw ijten door middel 
van een rechtshandeling waartoe Bouwservice niet verplicht was. Voorts is 
sprake van benadeling van de gezamenlijke schuldeisers, nu de verreiker door 
de overdracht niet meer namens hen te gelde kan worden gemaakt. Ook w ist 
of behoorde de crediteur in kwestie te weten dat de handeling de kans met 
zich bracht dat één of meer schuldeisers zouden worden benadeeld, nu zij op 
de hoogte waren gesteld van het feit dat Bouwservice zich in een penibele 
financiële situatie bevond. Curator is thans in contact met (een 
vertegenwoordiger van) de betreffende crediteur over deze kwestie.

25-06-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

Curator heeft de overdracht van de verreiker aan de crediteur in kwestie 
inmiddels vernietigd.

26-09-2018 
 2

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden 
voortgezet.

25-06-2018 
 1

Bespreking bestuurder, onderzoek registers en stukken. 25-06-2018 
 1

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

25-06-2018 
 1

€ 10.624,00

De ingediende vorderingen van de fiscus zien op openstaande aanslagen 
omzetbelasting voor het 4e kwartaal 2017 en 1e kwartaal 2018.

25-06-2018 
 1

€ 140.021,45

De vordering van de fiscus is verhoogd met het bedrag inzake de vordering ex 
art. 29 lid 7.

26-09-2018 
 2

Curator verwacht geen vorderingen van het UWV aangezien er geen 
werknemers bij gefailleerde in dienst waren.

25-06-2018 
 1

Vooralsnog geen.
25-06-2018 

 1

19 25-06-2018 
 1

31 26-09-2018 
 2

34 21-12-2018
 3

€ 591.008,66 25-06-2018 
 1

€ 881.719,05 26-09-2018 
 2

€ 901.102,05 21-12-2018
 3



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke w ijze het 
faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

25-06-2018 
 1

Bij ongewijzigde omstandigheden zal er geen uitkering aan de concurrente 
crediteuren gedaan kunnen worden.

21-12-2018
 3

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. De 
crediteuren is verzocht hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover 
crediteuren zich rechtstreeks bij curator melden, zullen de vorderingen in het 
faillissementsdossier worden ingevoerd.

25-06-2018 
 1

9. Procedures

Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, 
noch is de curator door derden in rechte betrokken.

25-06-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende periode zal curator zich richten op de verkoop van de 
bedrijfsinventaris. Tevens zal onderzoek gedaan worden naar de openstaande 
debiteuren en -voor zoveel mogelijk- de incasso ter hand worden genomen. 
Voorts zal curator onderzoek doen naar de bij de verzekeringstussenpersoon 
in behandeling zijnde claims en de gang van zaken met betrekking tot de 
voortzetting van het onderhanden werk buiten Bouwservice om. Daarna zal 
curator aanvangen met het onderzoek van de administratie, het 
rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van de schuldenlast.

25-06-2018 
 1

In de komende periode zal de curator zich (blijven) richten op de 
debiteurenincasso en de oorzaken van het faillissement onderzoeken.

21-12-2018
 3

Nog niet bekend. 25-06-2018 
 1

21-3-2019 21-12-2018 
 3

Bespreking (indirect) bestuurder, onderzoek stukken, verslaglegging. 25-06-2018 
 1

Bijlagen
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