OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)
In het faillissement van

: Dirksen Westzaan B.V.

Faillissementsnummer

: F. 15/14/272

Verslagnummer

: 6

Datum uitspraak

: 10 juni 2014

Curator

: mr. G.F.H. Velthuizen

Rechter Commissaris

: mr. K. van Dijk

Activiteiten onderneming

: metaalbewerking in de ruimste zin

Omzetgegevens

: € 182.561 (2013)

Aantal personeel

: 5

Boedelrekening Kas Bank N.V.

: NL76KASA0223330302 (productie 1)

Saldo Kas Bank

: € 93.419,70

Verslagperiode

: 11-07-2015 t/m 15-10-2015

Uren verslag

: 305 min. (productie 2)

Uren totaal

: 3710 min.

Dit verslag is een vervolgverslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als
“niet van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in
dit verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit
verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.
1.

INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Rene van Schellen Beheer
B.V. De heer Rene van Schellen is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder
van zijn beheervennootschap.
1.7 Oorzaak faillissement
Er is sprake van een eigen aangifte van de gehele groep. Op 10 juni is ook het
faillissement uitgesproken van Blokker & Prins B.V. (F.15/14/273) en Rene van
Schellen Beheer B.V. (F. 15/14/274).

4.

DEBITEUREN (productie 3)

4.1 Omvang debiteuren

: € 112.765,50

4.2 Opbrengst

: € 77.104,80

4.3 Boedelbijdrage

: 10 %

Versie
1.0
2.0
3.0
Totaal

Opbrengst

Verpanding Bank

€ 43.904,25
€ 32.122,02
€ 1.078,53
€ 77.104,80

€ 39.513,83
€ 28.909,82
€ 970,67
€ 69.394,32

Boedelbijdrage
€ 4.390,43
€ 3.212,20
€ 107,85
€ 7.710,48

Werkzaamheden:
De boedel heeft de resterende debiteuren meerdere malen aangeschreven en is in
overleg met de pandhouder (Rabobank Zaanstreek) over de voortgang van de
incassoactiviteiten. De boedel is zich thans aan het beraden of de resterende
debiteuren in rechte zullen worden gedagvaard.
5.

BANKEN/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)
De Rabobank Zaantreek heeft een vordering ingediend op de groep (zie onderdeel
1.7) van € 185.437,-.
7.

RECHTMATIGHEID

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Uit onderzoek van de beschikbare stukken heeft de boedel niet kunnen
concluderen van dusdanige feiten en omstandigheden, die kunnen leiden tot een
aansprakelijkstelling van het middellijk bestuur van curanda.
7.6 Paulianeus handelen
Uit onderzoek van de bekende feiten en omstandigheden heeft de boedel niet
kunnen concluderen of hiervan sprake is geweest.
8.

CREDITEUREN (productie 4)

8.1 Boedelvorderingen
a. salaris en verschotten curator
b. UWV

: P.M.
: € 45.891,20
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c. verhuurder

: P.M.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

: € 72.184,79

8.3 Preferente vordering van het UWV

: € 5.356,49

8.4 Andere preferente crediteuren

:

8.5 Aantal concurrente crediteuren

: 46

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

: € 306.581,43

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de omvang van de boedelvorderingen en de preferente crediteuren, valt
niet te verwachten dat aan de concurrente crediteuren een uitkering kan worden
gedaan.
De verhuurder heeft aangegeven dat sprake is van een boedelvordering en is
verzocht om de ter zake diens vordering ter verificatie in te dienen.
10. OVERIGE
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend, maar bij het volgend verslag zal ter zake meer informatie bekend
zijn. Het is de bedoeling van de boedel om de faillissementen van de groep,
gelijktijdig, maar niet gevoegd af te wikkelen.
10.2 Plan van aanpak
In de komende periode zal de boedel trachten om de debiteuren incasso af te
ronden. Voorts zal nader overleg plaatsvinden met de belanghebbenden.
10.3 Indiening volgend verslag
Over zes maanden.
Zaandam, 15 oktober 2015
Mr G.F.H. Velthuizen, curator

Dirksen Westzaan B.V.
15/14/272 F.
Pagina 3 van 3

