Faillissement Van der Aart Personeel & Organisatie B.V. (F17/15/85)
Van der Aart International B.V. (F17/15/86)
Roorda International Transport Services B.V. (F17/15/87)
Van der Aart Vastgoed B.V. (F17/15/88)
Van der Aart Expeditie & Transport B.V. (F17/15/89)
Openbaar verslag 13

Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, d.d. 7 mei 2015 zijn de besloten
vennootschappen Van der Aart Personeel & Organisatie B.V. (hierna: ‘Personeel’), Van der Aart
International B.V. (hierna: ‘International’), Roorda International Transport Services B.V. (hierna:
‘RITS’), Van der Aart Vastgoed B.V. (hierna: ‘Vastgoed’), Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
(hierna: ‘Expeditie’) statutair gevestigd te (9206 AR) Drachten aan De Bolder 70, in staat van
faillissement verklaard met benoeming van mr. H.J. Idzenga tot rechter-commissaris en met
aanstelling van mr. W.H.M. Cnossen tot curator.
Gezamenlijk worden de gefailleerde vennootschappen de ‘Vennootschappen’ genoemd.
Activiteiten onderneming
De Vennootschappen exploiteerden een transport- en expeditiebedrijf.
Omzetgegevens
Van der Aart Personeel & Organisatie B.V.
2012
Omzet € 36.254
2013
Omzet € 3.000
2014
Omzet € 1.620
Van der Aart International B.V.
2012
Omzet € 4.730.371
2013
Omzet € 4.692.842
2014
Omzet € 2.532.599
Roorda International Transport Services B.V.
2012
Omzet € 203.845
2013
Omzet € 198.165

2014
Omzet € 147.714
Van der Aart Vastgoed B.V.
2012
Omzet € 33.000
2013
Omzet € 33.000
2014
Omzet € 33.631
Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
2012
Omzet € 4.375.415
2013
Omzet € 4.372.647
2014
Omzet € 2.355.649
Personeel gemiddeld aantal
In het jaar 2015 waren gemiddeld 17 personeelsleden in loondienst.
Saldo einde verslagperiode
Van der Aart Personeel & Organisatie B.V.
€ 0,0
Van der Aart International B.V.
€ 5.307,10
Roorda International Transport Services B.V.
€ 353,33
Van der Aart Vastgoed B.V.
€ 862,52
Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
€ 1.559,27
Verslagperiode
1 juni 2018 t/m 31 augustus 2018
Bestede uren in verslagperiode
Bestede tijd: 5,0 uur
Bestede uren totaal
Bestede tijd: 746,7 uur
Toelichting

Op 7 mei 2015 heeft de curator een bezoek gebracht aan de locatie waar de Vennootschappen
gevestigd zijn, alsmede heeft een eerste bespreking met de bestuurder en zijn advocaat
plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn de achtergronden en oorzaken van het faillissement
besproken. Direct is contact gelegd met het UWV om een personeelsbijeenkomst af te stemmen,
welke bijeenkomst op 9 mei 2015 heeft plaatsgevonden ten kantore van de Vennootschappen.
Tijdens de eerste bespreking met de bestuurder heeft de bestuurder aangegeven dat Logistics
Service Brabant B.V., tevens handelend onder de naam Schoenmakers Logistics B.V. (hierna: ‘LSB’)
serieuze interesse heeft in de overname van de activa en activiteiten van de Vennootschappen. De
curator heeft op 18, 20 en 21 mei 2015 intensieve onderhandelingen gevoerd met de
overnamekandidaat. Ook heeft de curator uitgebreid gesproken met de bij de Vennootschappen
betrokken banken, in verband met (het vrijgeven van) de bancaire zekerheden. Uiteindelijk is de
curator tot overeenstemming gekomen met LSB en de banken over de hoofdlijnen van de transactie.
De rechter-commissaris is geïnformeerd over de hoofdlijnen en heeft vervolgens zijn toestemming
gegeven voor het formaliseren van de transactie. De overeenkomst is nader uitgewerkt. Op 29 mei
2015 is de overeenkomst getekend.

Inventarisatie
Directie en organisatie
Zie verslag 1 voor organogram.
Winst en verlies
Van der Aart Personeel & Organisatie B.V.
2012
Resultaat € 5.446
2013
Resultaat € 2.006
2014
Resultaat -/- € 1.446
Van der Aart International B.V.
2012
Resultaat € 4.619
2013
Resultaat -/- € 217.111
2014
Resultaat -/- € 554.771
Roorda International Transport Services B.V.
2012
Resultaat € 27.714
2013
Resultaat € 11.193
2014
Resultaat -/- € 9.736

Van der Aart Vastgoed B.V.
2012
Resultaat € 4.383
2013
Resultaat € 2.469
2014
Resultaat -/- € 119
Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
2012
Resultaat € 32.430
2013
Resultaat -/- € 190.499
2014
Resultaat -/- € 469.798
Balanstotaal
Van der Aart Personeel & Organisatie B.V.
2012
Balanstotaal € 32.668
2013
Balanstotaal € 34.945
2014
Balanstotaal € 24.102
Van der Aart International B.V.
2012
Balanstotaal € 1.988.792
2013
Balanstotaal € 1.778.144
2014
Balanstotaal € 1.432.525
Roorda International Transport Services B.V.
2012
Balanstotaal € 104.193
2013
Balanstotaal € 115.018
2014
Balanstotaal € 159.165
Van der Aart Vastgoed B.V.
2012

Balanstotaal € 372.478
2013
Balanstotaal € 372.067
2014
Balanstotaal € 319.564
Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
2012
Balanstotaal € 1.007.254
2013
Balanstotaal € 1.082.780
2014
Balanstotaal € 775.302
Lopende procedures
De curator is bekend met een tweetal lopende procedures. De procedures zijn opgeschort in
afwachting van de ontwikkelingen in het faillissement.
De vorderingen waar de voornoemde procedures betrekking op hebben zijn door de curator
overgedragen aan LSB. In de komende verslagperiode zal LSB de curator berichten of zij de
procedures wenst voort te zetten.
LSB heeft de procedures (deels) op eigen naam voortgezet en (deels) heeft de curator de procedures
doen schorsen. In de komende verslagperiode zal de curator ten aanzien van de geschorste
procedures beoordelen of hij deze wenst voort te zetten ofwel de vorderingen zal opnemen op de lijst
der voorlopig erkende crediteuren.
De curator heeft besloten de procedures niet voort te zetten (afgewikkeld).
Verzekeringen
In verband met het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten zijn de noodzakelijke verzekeringen verlengd
tot en met 1 juni 2015. Na de overname zullen de verzekeringen worden beëindigd. Van een
premierestitutie is geen sprake.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verzekeringen beëindigd.
Huur
De curator is niet bekend met huur van onroerend goed (afgewikkeld).
Oorzaak faillissement
De Vennootschappen hebben tot medio mei 2014 een verdienmodel gehanteerd waarbij diverse
personeelsleden in dienst waren die een ‘eigen’ vrachtwagen reden. Dit had tot gevolg dat de
personeelsleden enerzijds in dienst waren bij de Vennootschappen en anderzijds hun ‘eigen’
vrachtwagen verhuurden aan de Vennootschappen. Dit verdienmodel is inzet geweest van een
juridische procedure die uiteindelijk heeft geleid tot wijziging van het verdienmodel.
De Vennootschappen zijn er niet in geslaagd om het verdienmodel succesvol te wijzigen. Volgens de
bestuurder komt dit mede door de negatieve publiciteit naar aanleiding van de juridische procedure.
De Vennootschappen hebben het eigen faillissement aangevraagd.

Het boekenonderzoek heeft geen andere oorzaken van het faillissement opgeleverd (afgewikkeld).

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Ten tijde van het faillissement waren er volgens de personeelsadministratie 15 werknemers in dienst
van Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
Ten tijde van het faillissement waren er volgens de personeelsadministratie 1 werknemer in dienst van
Roorda International Transport Services B.V.
Ten tijde van het faillissement waren er volgens de personeelsadministratie 1 werknemer in dienst van
Van der Aart International B.V.
Aantal in jaar voor faillissement
Het jaar voorafgaand aan het faillissement was er een vergelijkbaar aantal werknemers in dienst bij
bovengenoemde vennootschappen.
Datum ontslagzegging
Aan de werknemers is door de curator op 9 mei 2015 ten kantore van de Vennootschappen ontslag
aangezegd, waarna de ontslagbrieven met een brochure door de curator aan de werknemers zijn
overhandigd. Bij deze personeelsbijeenkomst waren ook medewerkers van het UWV aanwezig.
Aansluitend heeft de curator de werknemers in de gelegenheid gesteld om samen met de
voornoemde medewerkers van het UWV de formulieren in te vullen ten behoeve van de
loongarantieregeling.
De curator heeft een personeelsbijeenkomst georganiseerd en gehouden ten kantore van de
Vennootschappen. Voorafgaand daaraan heeft de curator de gegevens betreffende het personeel
geïnventariseerd.
Werkzaamheden
De curator heeft een personeelsbijeenkomst georganiseerd en gehouden ten kantore van de
Vennootschappen. Voorafgaand daaraan heeft de curator de gegevens betreffende het personeel
geïnventariseerd.

Activa
Onroerende zaken: beschrijving
Vastgoed is eigenaar van het bedrijfspand aan de Bolder 70 te Drachten.
Onroerende zaken: verkoopopbrengst
In het kader van de transactie is op het bedrijfspand een bieding uitgebracht van € 200.000, --. De
Rabobank heeft, als zekerheidsgerechtigde, ingestemd met deze bieding.
Onroerende zaken: hoogte hypotheek
Tot meerdere zekerheid van betaling van haar vordering heeft de Rabobank een recht van hypotheek
verkregen op het bedrijfspand. De totale hypothecaire inschrijving bedraagt € 400.000, --.
Onroerende zaken: boedelbijdrage
De curator heeft een boedelbijdrage van 10% van de koopprijs (derhalve € 20.000, --) bedongen.

Onroerende zaken: werkzaamheden
De curator heeft onderzoek verricht aangaande de verkoop van het onroerend goed. Het in november
2014 opgestelde taxatierapport is bestudeerd en recente biedingen op het pand zijn besproken. Gelet
op de hoogte van de hypotheek valt uit de verkoop geen andere bate te verwachten dan de
boedelbijdrage. De curator heeft derhalve met de bieding ingestemd.
In de afgelopen verslagperiode is het pand geleverd en heeft de afrekening met de notaris
plaatsgevonden (afgewikkeld).
Bedrijfsmiddelen: beschrijving
Tot de boedel van de Vennootschappen behoort een beperkte bedrijfsinventaris en een vrachtwagen.
Bedrijfsmiddelen: verkoopopbrengst
In het kader van de transactie wordt de inventaris voor € 3.500, -- overgenomen door LSB. De
vrachtwagen is in de transactie betrokken voor € 15.000, --.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verkoopopbrengst geïncasseerd (afgewikkeld).
Bedrijfsmiddelen: boedelbijdrage
Wat betreft de vrachtwagen heeft de curator een boedelbijdrage van 10% van de opbrengst
bedongen.
Bedrijfsmiddelen bodemvoorrecht fiscus
De inventaris valt onder het bodemvoorrecht van de fiscus.
Bedrijfsmiddelen: werkzaamheden
De curator heeft op 9 mei 2015 een taxatie laten plaatsvinden. Alle bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd en
er is een taxatierapport uitgebracht. De inventaris is getaxeerd op een liquidatiewaarde van € 1.740, -en een onderhandse verkoopwaarde van € 5.250, --. De vrachtwagen is getaxeerd op een
liquidatiewaarde van €12.500, -- en een onderhandse verkoopwaarde van € 17.500, --.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verkoopopbrengst geïncasseerd (afgewikkeld).
Voorraden/onderhanden werk: beschrijving
Er zijn geen voorraden aangetroffen bij de Vennootschappen. Het onderhandenwerk, alle per
faillissementsdatum nog te factureren bedragen, wordt overgenomen door LSB.
Voorraden/onderhanden werk: verkoopopbrengst
Het onderhandenwerk wordt overgenomen tegen een vergoeding die gelijk is aan 80 procent van de
nominale waarde.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verkoopopbrengst geïncasseerd (afgewikkeld).
Voorraden/onderhanden werk: boedelbijdrage
Met betrekking tot het onderhanden werk is een verdeling van 2/3e voor de boedel en 1/3e voor de
bank afgesproken.
Voorraden/onderhanden werk: werkzaamheden
De curator heeft bestanddelen van de boedel geïnventariseerd. Daarnaast heeft de curator diverse
gesprekken en onderhandelingen gevoerd met de bank (afgewikkeld).
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verkoopopbrengst geïncasseerd (afgewikkeld).

Andere activa: beschrijving
De curator heeft geen andere activa aangetroffen (afgewikkeld).
Andere activa: verkoopopbrengst
Andere activa: werkzaamheden
De curator heeft bestanddelen van de boedel geïnventariseerd.

Debiteuren
Omvang debiteuren
Het totale saldo handelsdebiteuren bedraagt per datum faillissement € 296.867,59. Een groot deel van
de debiteuren dient als oninbaar te worden aangemerkt (waaronder de intercompany vorderingen).
Het totale saldo van de mogelijk te incasseren handelsdebiteuren is vastgesteld op € 127.377,44.
De Vennootschappen hebben diverse vorderingen op (oud-)werknemers. Deze vorderingen zijn
(deels) vastgelegd in geldleningsovereenkomsten en worden deels betwist.
Opbrengst
De handelsdebiteuren zijn voor € 82.000, -- overgenomen door LSB (64,38%). De vorderingen op
(oud-)werknemers zijn voor € 30.000,-- overgenomen. De totale opbrengst van de debiteuren is
derhalve € 112.000,--.
De curator heeft de verkoopopbrengst geïncasseerd (afgewikkeld).
Boedelbijdrage
De curator heeft een boedelbijdrage van 10% bedongen.
Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek verricht naar de omvang van de debiteuren en heeft de mogelijkheden tot
incasso geïnventariseerd.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verkoopopbrengst geïncasseerd (afgewikkeld).

Bank/zekerheden
Vordering van bank(en)
Bij de Vennootschappen zijn twee financiers betrokken. De Rabobank Drachten Oost Friesland U.A.
heeft een vordering van € 839.916,06 ingediend in het faillissement en de ING Bank Nederland N.V.
heeft te kennen gegeven dat haar totale vordering € 120.396,14 beloopt (ongewijzigd).
Leasecontracten
De Vennootschappen hebben diverse voertuigen geleaset van verschillende leasemaatschappijen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat bij afkoop van de leasecontracten geen overwaarde voor de boedel
wordt gerealiseerd (afgewikkeld).
Beschrijving zekerheden
Beide financiers pretenderen een eerste pandrecht op de roerende zaken en de vorderingen. De
curator onderzoekt momenteel welke pandakte als eerste is geregistreerd. In de volgende
verslagperiode zal de curator hier nader op ingaan.

ING Bank Nederland N.V. heeft een eerste pandrecht gevestigd op de roerende zaken en vorderingen
van RITS. Rabobank Drachten Oost Friesland U.A. heeft een eerste pandrecht op de roerende zaken
en vorderingen van de overige vennootschappen (ongewijzigd).
Separatistenpositie
De curator zijn geen andere separatisten bekend (ongewijzigd).
Boedelbijdragen
Er is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% over de verpande vorderingen en roerende
zaken. Met betrekking tot het onderhanden werk is een verdeling van 2/3e voor de boedel en 1/3e
voor de bank afgesproken.
In de komende verslagperiode zal de eindafrekening met de bank plaatsvinden.
In de afgelopen verslagperiode heeft de afrekening met de banken plaatsgevonden.
Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.
Er hebben zich een aantal crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft alle
aanspraken met betrekking tot de eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.
Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van retentie
(ongewijzigd).
Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame
(ongewijzigd).
werkzaamheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren geïnventariseerd en de
crediteuren aangeschreven.

Doorstart/voortzetten onderneming
Voortzetten: exploitatie/zekerheden
Onderdeel van de transactie is dat LSB met terugwerkende kracht per datum faillissement de
exploitatie voor haar rekening en risico drijft. LSB zal de kosten verband houdende met de exploitatie
(met uitzondering van de personeelskosten) voldoen en is eveneens gerechtigd tot de opbrengst van
de na datum faillissement verrichte werkzaamheden. Voor de periode vanaf datum faillissement tot
overnamedatum zal LSB aan de boedel een vergoeding van € 10.000,-- voldoen.
De curator is overgegaan tot het opmaken van de afrekeningen in het kader van de
boedeladministratie. De boedelvorderingen en de resultaten zijn in kaart gebracht en vervolgens op
juistheid gecontroleerd. In de volgende verslagperiode zal de curator overgaan tot financiële
verslaglegging.
Nadat de laatste verrekeningen hebben plaatsgevonden en de laatste boedelvorderingen zijn
geïncasseerd zal de curator overgaan tot financiële verslaglegging.
De curator heeft de afrekening van het UWV ontvangen en aan de hand daarvan de voorlopige
afrekening opgemaakt. Vervolgens heeft de curator de doorstartende partij uitgenodigd voor een

bespreking om de voorlopige afrekening door te nemen en af te wikkelen. Deze bespreking zal in de
komende verslagperiode plaatsvinden.
In de verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de koper. De koper zal in de komende
verslagperiode een voorstel doen aan de curator voor de afwikkeling van de boedelvordering.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vernomen dat de (formele) koper in staat van
faillissement is komen te verkeren. De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met
de rechter-commissaris over de nader te nemen maatregelen.
In deze verslagperiode heeft de curator verschillende keren overleg gevoerd met de curator van
Logistic Service Brabant B.V. over het vervolg en een (eventuele) aansprakelijkstelling van de
(middellijk) bestuurder van Logistic Service Brabant B.V. De curator heeft een plan van aanpak voor
het vervolg aan de rechter-commissaris doen toekomen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het overleg met Logistic Service Brabant B.V.
voortgezet.
In de 9e verslagperiode is gebleken dat European Transport Services B.V. de activa en (bepaalde)
passiva van Logistic Service Brabant heeft overgenomen. Onderdeel van de overname is (mogelijk)
de verplichting uit hoofde van de vordering van de curator op Logistic Service Brabant B.V. De curator
heeft dit onderdeel nog in onderzoek.
In de 10e verslagperiode heeft de curator de correspondentie European Transport Services B.V.
voortgezet en de beschikking gekregen over de onderliggende documentatie. In de komende
verslagperiode zal de curator deze documenten nader onderzoeken.
De curator heeft in de 11e verslagperiode de onderliggende documentatie bestudeerd. Uit de
documentatie blijkt dat European Transport Services B.V. ook bepaalde passiva, waaronder de
vordering van de curator op Logistic Service Brabant B.V., heeft overgenomen. De curator heeft de
correspondentie met European Transport Services B.V. voortgezet en hen gesommeerd om tot
betaling over te gaan. Desondanks heeft European Transport Services B.V. de vordering onbetaald
gelaten. In de komende verslagperiode zal de curator rechtsmaatregelen nemen.
In de 12e verslagperiode heeft de curator het faillissement van European Transport Services B.V.
aangevraagd. Door European Transport Services B.V. is aangevoerd dat zij de schuld van Logistic
Service Brabant B.V. niet heeft overgenomen en dat zij niet opgehouden is te betalen. Daarop is de
faillissementsaanvraag afgewezen. De curator zal de volgende verslagperiode zich beraden op
nadere maatregelen teneinde de vordering te incasseren.
In de 13e verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de achtergrond van de
transactie en de rol van de betrokken bestuurder(s) bij deze transactie. De curator heeft voorlopige
conclusies getrokken en zal deze de komende verslagperiode bespreken met de betrokkenen.
Voortzetten: financiële verslaglegging
Zie hiervoor onder paragraaf 6.1 van dit verslag (ongewijzigd).
Voortzetten: werkzaamheden
Zie hiervoor onder paragraaf 6.1 van dit verslag (ongewijzigd).
Doorstart: beschrijving
Afgewikkeld.

Doorstart: verantwoording
Doorstart: opbrengst
Doorstart: boedelbijdrage
Doorstart: werkzaamheden

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de boekhoudplicht. In de komende
verslagperiode zal dit onderzoek nader worden voortgezet.
De curator heeft het boekenonderzoek afgerond en concludeert dat aan de boekhoudplicht is voldaan.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd (afgewikkeld).
Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverpl. Aandelen
Een eventuele vordering welke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet voldoen aan de
stortingsverplichting is inmiddels verjaard, nu de vennootschappen langer dan vijf jaar geleden zijn
opgericht.
Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. In de
komende verslagperiodes zal dit alsnog plaatsvinden.
De curator heeft de boekenonderzoeken afgerond. Het boekenonderzoek heeft geen andere oorzaken
van het faillissement opgeleverd. Derhalve is geen aanleiding om het bestuur aansprakelijk te stellen
(afgewikkeld).
Paulianeus handelen
Het onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht
van het faillissement is nog niet gestart. In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek
aanvangen.
De curator heeft geen paulianeuze transacties en/of ongeoorloofde verrekening geconstateerd
(afgewikkeld).
werkzaamheden
De curator heeft een deel van de fysieke administratie meegenomen, de digitale administratie
veiliggesteld en een aanvang gemaakt met het boekenonderzoek.
De curator heeft de boekenonderzoeken afgerond en naar aanleiding daarvan conclusies getrokken
(zie de afzonderlijke paragrafen) (afgewikkeld).

Crediteuren

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen in de onderhavige faillissementen zullen omvangrijker zijn in verband met het
voortzetten van de onderneming.
Zie hiervoor onder paragraaf 6.1 van dit verslag (ongewijzigd).
Preferente vordering van de fiscus
Van der Aart Personeel & Organisatie B.V.
€ 10.640,00
Van der Aart International B.V.
€ 177.518,00
Roorda International Transport Services B.V.
€ 8.728,00
Van der Aart Vastgoed B.V.
€ 6.392,00
Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
€ 81.292,00
Preferente vordering van het UWV
Van der Aart Personeel & Organisatie B.V.
Hoog preferent € 0,00
Laag preferent € 0,00
Van der Aart International B.V.
Hoog preferent € 0,00
Laag preferent € 0,00
Roorda International Transport Services B.V.
Hoog preferent € 1.060,64
Laag preferent € 5.703,38
Van der Aart Vastgoed B.V.
Hoog preferent € 0,00
Laag preferent € 0,00
Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
Hoog preferent € 11.762,36
Laag preferent € 82.784,51

Andere preferente crediteuren
Er heeft zich bij de curator 2 overige (laag) preferente crediteur gemeld met een vordering ten bedrage
van € 5.837,79.
Aantal concurrente crediteuren
De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de
gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op heden

hebben de volgende aantallen concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie
aangemeld.
Van der Aart Personeel & Organisatie B.V.
2
Van der Aart International B.V.
6
Roorda International Transport Services B.V.
11
Van der Aart Vastgoed B.V.
4
Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
35
Bedrag concurrente crediteuren
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal € 4.734.244,82.
Van der Aart Personeel & Organisatie B.V.
€ 841.687,33
Van der Aart International B.V.
€ 854.255,17
Roorda International Transport Services B.V.
€ 888.633,16
Van der Aart Vastgoed B.V.
€ 842.875,24
Van der Aart Expeditie & Transport B.V.
€ 1.306.793,92
Verwachte wijze van afwikkeling
werkzaamheden

Procedures
Naam wederpartij(en)
Er loopt een procedure tegen een voormalig werknemer. De voormalig werknemer betwist de
vordering en is daarentegen van oordeel dat hij zelf een en ander te vorderen heeft. Daarnaast wordt
een andere procedure gevoerd tegen de vennootschappen waarin de nodige bedragen worden
gevorderd.
Aard procedures
De procedures hebben betrekking op het vaststellen van (betwiste) vorderingen.
Stand procedures
De procedures zijn opgeschort in afwachting van ontwikkelingen in het faillissement.
werkzaamheden
Afgewikkeld.

overig
Termijn afwikkeling
Het onderzoek naar de rechtmatigheid bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan daarom nog
niet aangegeven op welke termijn de faillissementen kunnen worden afgewikkeld.
Na afrekening van de boedeladministratie kunnen de faillissementen worden afgewikkeld
(ongewijzigd).
De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de rechter-commissaris ten
aanzien van de afwikkeling van de boedeladministratie.
Zie hiervoor onder 6.1. van dit verslag.
Alleen de discussie met Logistics Service Brabant B.V. dient nog te worden afgewikkeld. Voor het
overige zijn de werkzaamheden van de curator tot een einde gekomen. Op welke termijn het
faillissement kan worden afgewikkeld, is op dit moment nog onduidelijk (ongewijzigd).
Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen, hiervoor in het verslag genoemd, zijn de onderzoeken nog niet
afgerond en zullen zij de komende verslagperiode(s) worden voortgezet.
In de komende verslagperiode(s) zal de curator de boedeladministratie afwikkelen (ongewijzigd).
Zie hiervoor onder paragraaf 10.1.
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal uiterlijk in 20 december 2018 bij de rechtbank worden ingediend.
Werkzaamheden

