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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

JD DHZ Erichem Beheer B.V. 13-06-2018 
 4

DIT IS HET EINDVERSLAG 28-12-2018
 6

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JD DHZ Erichem 
Beheer B.V., statutair gevestigd te en kantoorhoudende aan het adres 
Mierlingsestraat 28 te (4117 GM) Erichem (KvK 11056803). Enig 
aandeelhoudster en bestuurder van deze vennootschap is mevrouw J. 
Dorrestijn.

13-06-2018 
 4

Oprichten en verwerven van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, 
alsmede verzorgen van (gewezen) directeuren van de vennotschap of aan de 
vennootschap verbonden vennootschap.

13-06-2018 
 4

Verslagnummer 6
Datum verslag 28-12-2018
Insolventienummer F.05/17/343
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000014458:F003
Datum uitspraak 18-07-2017

R-C mr. Schippers
Curator Mr. A.M.T. Weersink



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 64.909,00 € 169.334,00 € 497.300,00

2014 € 64.909,00 € 134.764,00 € 641.111,00

2015 € 25.144,00 € -24.470,00 € 902.115,00

In deze vennootschap betrof de omzet de managementfee van de bestuurder.

Uit de aangiftes omzetbelasting over 2016 en 2017 valt af te leiden dat over 
2016 failliete vennootschap nog een omzet heeft gegenereerd van afgerond € 
10.000,00 en in 2017 is er geen omzet meer gemaakt. 
In het jaar 2016 heeft de failliete vennootschap nauwelijks activiteiten verricht 
en in 2017 zijn er geen activiteiten geweest.

13-06-2018 
 4

1

1 werknemer, de directeur-grootaandeelhouder.

13-06-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 6.500,00

13-06-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 6.500,00

28-12-2018
 6



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van
16-2-2018

t/m
12-6-2018

13-06-2018 
 4

van
13-6-2018

t/m
26-9-2018

28-09-2018 
 5

van
27-9-2018

t/m
28-12-2018

28-12-2018
 6

Verslagperiode Bestede uren

4 3,90 uur

5 1,80 uur

6 2,30 uur

totaal 8,00 uur

Bestede uren totaal: 12,7 + 3,9 = 16,6 uur
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder nog aanvullende 
administratieve stukken aangeleverd. Deze zijn ingezien en in dit verslag 
verwoord.

13-06-2018 
 4

Totaal bestede tijd: 18,4 uur
De in de afgelopen verslagperiode bestede tijd ziet met name op 
correspondentie met bestuurder en belastingdienst inzake de fiscale 
vorderingen en het opstellen van het verslag.

28-09-2018 
 5

Totaal bestede tijd: 20,7 uur. 28-12-2018
 6

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde vennootschap heeft als aandeelhouder en bestuurder mevrouw J. 
Dorrestijn. Gefailleerde vennootschap heeft voorts een dochtervennootschap, 
JD DHZ Vastgoed B.V., welke op haar beurt weer twee 
dochtervennootschappen heeft, Wellner D.H.Z. B.V. en W&D Montage B.V.

13-06-2018 
 4

Niet aangetroffen. 13-06-2018 
 4

Deze vennootschap had geen verzekeringen afgesloten voor de auto die tot 
het actief behoorde. De verzekering liep via de (klein-)dochtervennootschap 
Wellner D.H.Z. B.V. en de jaarpremie werd verrekend tussen de 
vennootschappen. De verzekering met betrekking tot deze auto is opgezegd. 
Premierestitutie wordt niet verwacht. 

Dit punt is afgewikkeld.

13-06-2018 
 4

De vennootschap was geen huurovereenkomst aangegaan. Dit punt is 
afgewikkeld.

13-06-2018 
 4

Volgens de bestuurder was de oorzaak van het faillissement te w ijten aan de 
financieel slechter wordende marktsituatie, zodat de vennootschap vanwege 
oplopende verliezen niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. 

De curator heeft zelf een oorzakenonderzoek uitgevoerd en afgerond.

In de structuur van vennootschappen waarvan JD DHZ Erichem Beheer B.V. de 
moedervennootschap was, was er vanaf 2016 nog slechte één vennootschap 
die omzet genereerde. en dat was de (klein)dochter Wellner D.H.Z. B.V. De 
omzet van Wellner D.H.Z. B.V. verminderde in de jaren 2015-2016-2017 
aanzienlijk. Aangezien JD DHZ Erichem Beheer B.V. aangewezen was op omzet 
die voldaan werd door Wellner D.H.Z. B.V., zijnde managementfee van de 
bestuurder, besloot de bestuurder deze niet meer vanuit Wellner D.H.Z. B.V. 
aan JD DHZ Erichem Beheer B.V. over te maken. Vanaf maart 2016 heeft de 
bestuurder vanuit JD DHZ Erichem Beheer B.V. geen salaris meer ontvangen.
Toen geconstateerd werd dat Wellner D.H.Z. B.V. genoodzaakt werd haar 
faillissement aan te vragen, betekende dit ook het faillissement van de hele 
groep waarvan JD DHZ Erichem B.V. ook deel uitmaakt.

13-06-2018 
 4

In de afgelopen verslagperiode zijn er geen aanwijzingen gekomen dat de 
oorzaak van het faillissement een andere is dan in de eerdere verslagen 
beschreven.
Dit punt is afgewikkeld.

28-12-2018
 6



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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
1

13-06-2018 
 4

Personeelsleden
1

13-06-2018 
 4

Datum Aantal Toelichting

16-8-2017 1

totaal 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet aanwezig

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voertuig KIA Sportage € 6.500,00

totaal € 6.500,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Als actief is een voertuig aangetroffen van het merk Kia type Sportage, bj 
2007. Dit voertuig is door NTAB getaxeerd. De taxatiewaarden zijn bepalend 
geweest voor de uiteindelijke verkoopprijs.

13-06-2018 
 4

Dit punt is afgewikkeld. 28-09-2018 
 5

Er zijn geen bodemzaken aangetroffen. 13-06-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet aangetroffen

totaal € 0,00 € 0,00

Er zijn nog vorderingen op vennootschappen die tot de groep behoren. Onder 
punt 4 (debiteuren) wordt hieraan aandacht besteed.

Naast het voertuig zoals hierboven omschreven bezit deze vennootschap 
financiële vaste activa en vorderingen. De financiële vaste activa betreffen een 
deelneming in een failliete vennootschap en een vordering (i.v.m. langlopende 
lening) op Wellner D.H.Z. B.V.; daarnaast heeft de vennootschap een vordering 
op Wellner D.H.Z. B.V. De vennootschap heeft ook een lening uitstaan op JD 
DHZ Vastgoed B.V., echter deze vennootschap verkeert in staat van 
faillissement. 

Of er nog een uitkering komt op de vorderingen die zijn ingediend in het 
faillissement van Wellner D.H.Z. B.V. hangt af van de afw ikkeling van dat 
faillissement. 

Het faillissement van Wellner D.H.Z. B.V. is nog niet afgewikkeld. In dit 
faillissement zijn nog enkele lopende kwesties. .

13-06-2018 
 4

Inmiddels is het faillissement van de gelieerde vennootschap Wellner DHZ 
B.V. zover gevorderd dat naar nu blijkt in dat faillissement geen uitkering 
voor de concurrente crediteuren, waaronder JD DHZ Erichem Beheer B.V., te 
verwachten valt.
Dit betekent dat in dit faillissement dit punt is afgerond.

28-12-2018
 6



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

VERSLAG 1 T/M 3:
Uit de jaarstukken 2015 blijkt dat gefailleerde vennootschap een vordering 
heeft op JD DHZ Vastgoed B.V., thans ook failliet. Daarnaast is er ook een 
vordering groot € 35.779,- op Wellner D.H.Z. B.V. Deze vennootschap verkeert 
eveneens in staat van faillissement, maar op dit moment is niet te zeggen hoe 
groot de omvang van de boedel in dit faillissement zal gaan worden. Deze 
vordering wordt ingediend in het faillissement van Wellner D.H.Z. B.V.

In het faillissement van de (klein)dochter Wellner D.H.Z. B.V. is het actief 
inmiddels te gelde gemaakt. Er dient nog afgerekend te worden met de 
huisbankier nu de onroerende zaak op 6 november jl. is getransporteerd. Eerst 
zodra de omvang van de boedel in Wellner D.H.Z. B.V. nagenoeg bekend is, zal 
blijken of in dit faillissement nog een uitkering te verwachten is. 

In het faillissement van Wellner D.H.Z. B.V. is inmiddels afgerekend met de 
huisbankier. De bank is volledig voldaan. Het restant van de opbrengst is aan 
de boedel van Wellner D.H.Z. B.V. ten goede gekomen. 
De totale post die JD DHZ Vastgoed B.V. heeft te vorderen van Wellner D.H.Z. 
B.V. bedraagt € 182.216.

VERSLAG 4:
Onder punt 3.8 is aangegeven dat in het faillissement van Wellner D.H.Z. B.V. 
nog enkele lopende kwesties afgewikkeld moeten worden. Zodra deze zijn 
afgerond kan vastgesteld worden of er nog een uitkering in dit faillissement 
kan worden verwacht.

13-06-2018 
 4

Abusievelijk staat in het derde verslag in de laatste regel JD DHZ Vastgoed B.V. 
vermeld; dit dient te zijn JD DHZ Erichem Beheer B.V. Of er enige uitkering zal 
kunnen volgen uit het faillissement van Wellner D.H.Z. B.V. is nog niet bekend. 

De totale post die JD DHZ Erichem Beheer B.V. heeft te vorderen van JD DHZ 
Vastgoed B.V. bedraagt € 176.000. Of hier enige uitkering op zal kunnen 
volgen is ook afhankelijk van de afw ikkeling inzake Wellner D.H.Z. B.V., nu de 
boedel in JD DZH Vastgoed B.V. leeg is, maar zij ook een vordering heeft op 
Wellner D.H.Z. B.V.

28-09-2018 
 5

Onder het hoofdstuk activa is reeds vermeld dat in het faillissement van de 
gelieerde vennootschap Wellner DHZ B.V. geen uitkering aan de concurrente 
crediteuren, waaronder JD DHZ Erichem Beheer B.V., beschikbaar komt. Dit 
punt is derhalve afgewikkeld.

28-12-2018
 6



5.1 Vordering van bank(en)

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

5. Bank/Zekerheden

€ 21,50

Dit punt is afgewikkeld.

13-06-2018 
 4

Niet aangetroffen. 13-06-2018 
 4

De Rabobank heeft enkele persoonlijke zekerheden in de vorm van een 
borgtocht van de bestuurder en de oud-bestuurder. 
De bank heeft de borgen niet aangesproken voor het bedrag van € 21,50. 
Althans tot op heden niet.

Dit punt is afgewikkeld in het kader van het faillissement van Wellner D.H.Z. 
B.V.

13-06-2018 
 4

Dit punt is afgewikkeld nu de Rabobank is voldaan. 13-06-2018 
 4

Niet aan de orde. 13-06-2018 
 4

Niet aanwezig. 13-06-2018 
 4

Niet aan de orde. 13-06-2018 
 4

Niet aan de orde.
13-06-2018 

 4



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 4

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 4

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 4

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 4

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 4

Niet van toepassing.
13-06-2018 

 4

Niet van toepassing.
13-06-2018 

 4

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 4



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De boekhoudplicht is naar behoren vervuld. 13-06-2018 
 4

De jaarrekeningen over de afgelopen jaren zijn tijdig gedeponeerd. Dit punt is 
afgewikkeld.

13-06-2018 
 4

Gezien de omvang van de vennootschap was een samenstellingsverklaring 
voldoende.

13-06-2018 
 4

De aandelen zijn bij de oprichting volgestort. 13-06-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Dit onderzoek is opgestart gelijktijdig met het oorzakenonderzoek. 
Geconstateerdis dat de bestuurder ruim een jaar heeft afgezien van haar 
salaris om zo te trachten dat de (klein)dochter Wellner D.H.Z. B.V. zou kunnen 
overleven. In deze periode zijn de schulden in deze vennootschap niet verder 
opgelopen, zodat er niet onverantwoord schulden zijn aangegaan. Doordat bij 
de (klein)dochter Wellner D.H.Z. B.V. een faillissement niet te voorkomen was, 
trof dit lot ook JD DHZ Erichem Beheer B.V. Van het failissement van deze 
vennootschap kan geen ernstig verw ijt aan de bestuurder worden gemaakt.

13-06-2018 
 4

7.6 Paulianeus handelen

Dit onderzoek is meegenomen gelijktijdig met het onderzoek onder punt 1.5 
(Oorzaak faillissement) en 7.5 (Onbehoorlijk bestuur). Er zijn geen paulianeuze 
handelingen aangetroffen.

13-06-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 13-06-2018 
 4



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. Crediteuren

De curator verwacht geen andere boedelvorderingen naast haar eigen salaris.
13-06-2018 

 4

€ 70.124,00 13-06-2018 
 4

€ 69.084,00

De curator doet nog nader onderzoek naar de hoogte van de fiscale vordering.

28-09-2018 
 5

€ 71.723,00 28-12-2018
 6

De curator verwacht geen vordering van het UWV.
13-06-2018 

 4

Vooralsnog niet van gebleken.
13-06-2018 

 4

€ 0,00

Er is geen sprake van andere preferente crediteuren.

28-12-2018
 6

6 13-06-2018 
 4

6 28-09-2018 
 5

6 28-12-2018
 6



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 139.672,83

De grootste schuld heeft deze vennootschap aan haar (klein)dochter W&D 
Montage B.V.

13-06-2018 
 4

€ 139.672,83 28-09-2018 
 5

€ 139.672,83

Deze vorderingen zijn ongewijzigd gebleven.

28-12-2018
 6

Dit faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel. 13-06-2018 
 4

Er zal toch een gedeeltelijke uitkering aan de preferente crediteur kunnen 
geschieden; er is onvoldoende saldo om een uitkering te doen aan de 
concurrente crediteuren. Het faillissement is voorgedragen voor 
vereenvoudigde afw ikkeling.

28-12-2018
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 13-06-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur 28-09-2018 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur 28-12-2018
 6



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

Niet aan de orde. 13-06-2018 
 4

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 4

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 4

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 4

10. Overig

In dit faillissement zijn alle aspecten afgerond. De afw ikkeling kan nog niet 
plaatsvinden nu hiervoor noodzakelijk is dat ook het faillissement van Wellner 
D.H.Z. B.V. in een afw ikkelfase is geraakt.

13-06-2018 
 4

Geen w ijzigingen. Het wachten is op afw ikkeling van het faillissement van 
Wellner D.H.Z. B.V.

28-09-2018 
 5

Nu gebleken is dat in het gelieerde faillissement Wellner DHZ B.V. geen 
uitdeling aan de concurrente crediteuren, waaronder JD DHZ Erichem Beheer 
B.V., beschikbaar komt, kan dit faillissement worden afgewikkeld. Er zal een 
gedeeltelijke uitkering aan de preferente crediteur kunnen plaatsvinden. 
Dit verslag is tevens het eindverslag.

28-12-2018
 6



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Nu het faillissement van Wellner D.H.Z. nog volop loopt, kan nog niet worden 
aangegeven wanneer dit faillissement kan worden afgewikkeld. De 
failissementen hangen nauw met elkaar samen vanwege de intercompany 
vorderingen.

13-06-2018 
 4

Geen w ijzigingen. 28-09-2018 
 5

Dit faillissement kan worden afgewikkeld op grond van art. 137 a 
Faillissementswet.

28-12-2018
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 13-06-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur 28-09-2018 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur 28-12-2018
 6

Bijlagen
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