
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Stijger Halenbeek BV 

Faillissementsnummer  :  15/14/433 F.     

Verslagnummer :  6  

Datum uitspraak  :  14 oktober 2014      

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. K. van Dijk    

Activiteiten onderneming :  groothandel machines en materiaal grafische  

    industrie en aanverwante bedrijfstakken 

Omzetgegevens :  €  1.394.834 (2013) 

Aantal personeel :  7   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL25 KASA 0223 2654 54 (productie 1) 

Saldo Kas Bank :  € 67.533,58 

Verslagperiode  :  24-11-2015 t/m 26-02-2016 

Uren verslag :  405 min. (productie 2) 

Uren totaal :  6185 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 belang-
hebbenden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.   
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
 
Curanda is gestart op 1 januari 1964. Op 12 december 1979 zijn de bedrijfs- 
activiteiten ondergebracht in de huidige bedrijfsvorm. Sedert 1 februari 2006  
zijn de aandelen in handen van de besloten vennootschap P. Spitzen Holding B.V.  
Enig bestuurder van curanda is de heer H.P.J. Spitzen die ook enig aandeelhouder  
en bestuurder is van voornoemde holding.  
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4.  DEBITEUREN 
 
Zoals beschreven in de vorige verslagen is de boedel, in overleg met de eerste  
pandhouder, tot incasso overgegaan van de debiteurenportefeuille tegen een  
boedelbijdrage van 10 %. Ter zake heeft de boedel een bijdrage ontvangen van  
€ 6.618,64. Inmiddels is het pandrecht door inlossing te niet gegaan.  
 
Thans resteert nog een aantal openstaande facturen op één debiteur, Foprico  
Works B.V. voor een totaal bedrag van € 31.142,64. Inmiddels is deze debiteur  
door de boedel tot betaling gedagvaard. 
 
Werkzaamheden 
De boedel zal de incasso voortzetten van de overgebleven debiteur.  
 

5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
De ING heeft een vordering ingediend van € 2.296,-. Onderzocht wordt of deze 
niet inmiddels is voldaan door de betalingen van de debiteuren.  
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
Een tweede pandrecht op de debiteuren ten behoeve van de ING. 
 
5.4 Separatistenpositie   
De ING, mogelijk nog voor het bedrag van € 2.296,-. 
 
5.5 Boedelbijdragen   
Met de ING heeft de boedel (nog) geen afspraak kunnen maken. Eén en ander is  
ook afhankelijk van de incasso procedure tegen de debiteur.  
 
Werkzaamheden  
De boedel zal de incasso voortzetten en overleg hebben met de belangheb- 
benden.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Inmiddels is de beschikbare administratie doorgenomen. De eindconclusie van de  
boedel is dat is voldaan aan de boekhoudplicht.  
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
Uit de beschikbare stukken is gebleken dat de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn 
gedeponeerd. In de afgelopen periode is het onderzoek afgerond en de conclusie 
is dat de boedel geen aanleiding ziet om het bestuur ter zake in rechte aan te 
spreken, omdat niet aannemelijk is geworden dat het boedeltekort is veroorzaakt 
door een onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur.  
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7.5 Onbehoorlijk bestuur  
De conclusie is dat de boedel ter zake onvoldoende aanleiding ziet om aan te  
nemen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.  
 
 CREDITEUREN (productie 3) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : € 29.277,58 
 c. verhuurder   : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  : € 107.698,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  : € 11.319,54 
 
8.4  Andere preferente crediteuren   : -   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   : 74 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  : € 225.909,11 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Op dit moment valt niet te verwachten dat aan de concurrente crediteuren een 
uitkering kan worden gedaan.  
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Hierover is (nog) geen uitspraak te doen. 
 
10.2 Plan van aanpak  
In verband met de incasso van de overgebleven debiteur kan het faillissement nog  
niet worden afgewikkeld. De boedel zal ter zake nog het nodige doen.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 26 februari 2016 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


