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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dassen Electrical B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dassen Electrical
B.V., statutaire zetel Stein, Limburg, gevestigd en kantoorhoudende te 6171
AM Stein, Schineksstraat 1, correspondentieadres: Postbus 21, 6170 AA Stein,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14038822.
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Activiteiten onderneming
Het oprichten van, deelnemen in en directie voeren over andere
ondernemingen, alsmede verw erven, vervreemden en exploiteren van
onroerend goed en andere vermogensw aarden; Engineering, fabricage en
montage van projecten en onderhoudsw erkzaamheden in de elektrotechniek,
instrumentatietechniek, procesbesturingstechniek, industriële automatisering
en aanverw ante technieken. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
(SBl-code: 3323 - Installatie van elektronische en optische apparatuur)
(SBl-code: 2651 - Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en
controleapparatuur)
(SBl-code: 78202 - Uitleenbureaus)
(SBl-code: 4321 - Elektrotechnische bouw installatie)

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 651.444,00

€ 63.309,00

€ 517.200,00

2019

€ 757.014,00

€ 21.478,00

€ 110.949,00

2018

€ 573.335,00

€ 10.646,00

€ 3.563,00

Toelichting financiële gegevens
Cijfers w erden door bedrijf zelf opgesteld en niet door een externe accountant.
Toelichting op de cijfers is summier. Jaarcijfers 2019 zijn in de vorm van een
kolommenbalans.
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Dassen Electrical BV moet als een "personeels BV" w orden beschouw d. Er w as
feitelijk slechts een klant en dat w as Dassen Industrial Projects BV, ook
gefailleerd. In deze vennootschap w erden de opdrachten uitgevoerd met
behulp van personeel van Dassen Electrical BV.
Gezien het bovenstaande w as het balanstotaal beperkt. Het belangrijkste
actief w ordt gevormd door debiteuren en dat w as dan enkel Dassen Industrial
Projects BV. Overigens stond er een lichte vrachtw agen op de balans
(bouw jaar 2000) met en restw aarde van € 225,= Verder zijn er geen materiële
vaste activa.
De passief zijde van de balans is in grote lijnen als volgt (bedragen x 1.000,=):
2019
2018
2017
Eigen vermogen
- 534
- 555
-566
Bank
0
17
0
Rek. courant
gelieerde venn.
500
463
500
Ov schulden
107
79
71
Rekening-courant gelieerde vennootschappen betreft een schuld aan Dassen
Industrial Projects BV

Gemiddeld aantal personeelsleden
15
Toelichting
Per faillissementsdatum w aren 15 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
Toelichting
Er zijn nog geen mutaties.

28-02-2020
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€ 21.005,88

28-05-2020
2

€ 12.361,22

26-02-2021
4

€ 17.501,18

26-08-2021
5

Verslagperiode
van
28-4-2020

28-02-2020
1

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

28-05-2020
2

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

28-08-2020
3

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

26-02-2021
4

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021
t/m
23-8-2021

Bestede uren

26-08-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 48 min

2

16 uur 6 min

3

7 uur 18 min

4

8 uur 30 min

5

3 uur 42 min

totaal

53 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Zie stuurinformatie.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht in 1986. De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Dassen Group B.V., gevestigd en kantoorhoudende
te (6171 AM) Stein, gemeente Stein, aan de Schineksstraat 1 is enig
bestuurder van de failliete vennootschap. De heer Peter Theodorus Gerardus
Dassen (19 mei 1953) is getrapt bestuurder en feitelijk
leidinggevende van de vennootschap.
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1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.
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1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.
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1.4 Huur
Niet van toepassing.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Dassen Electrical B.V. is een direct gevolg van het
faillissement van Dassen Industrial Projects BV die de enige klant w as.
De heer Dassen w ijt het faillissement van Dassen Industrial Projects BV aan de
slechte prijzen op de projecten, te dunne marges om tegenslagen bij de
uitvoering van de projecten te kunnen opvangen. Personeel bleek niet altijd in
staat om het w erk binnen het vooraf gecalculeerde aantal uren te realiseren
w aardoor er grote verliezen ontstonden.
Huisbankier Deutsche Bank had medio 2019 aangegeven het krediet niet te
w illen continueren. Door de zw akke financiële positie de verliezen in de jaren
2018 en 2019 bleek er geen andere bank bereid het bedrijf te herfinancieren.
Door de verliezen liepen de crediteuren hoog op en w erd de liquiditeitsdruk te
groot. Uiteindelijk zag Dassen geen andere uitw eg meer dan zelf het
faillissement aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-1-2020

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek personeelsadministratie, informeren personeel, verzoek machtiging
opzegging, opzegging arbeidsovereenkomst en informatieverschaffing UW V.
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Afgew ikkeld.

26-02-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Mercedes Sprinter

Boedelbijdrage

€ 3.000,00

Mercedes lichte vrachtauto (bj 2000)
totaal

€ 3.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is onder bedrijfsmiddelen enkel een Mercedes lichte vrachtauto (bouw jaar
2000).
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Hoew el er interesse is aan de kant van de koper/doorstarter genoemd onder
6.4 is er nog geen overeenstemming over de verkoop van de Mercedes
vrachtauto. Deze auto is 20 jaar oud en heeft een KM stand van ca. 300.000.
Er is een taxatie opgemaakt. De curator verw acht op korte termijn
overeenstemming over de prijs onder voorbehoud goedkeuring rechtercommissaris.

28-05-2020
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Bij gebrek aan overeenstemming over een onderhandse verkoop van de
Mercedes vrachtauto is de veiling opgestart.

28-08-2020
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De vrachtw agen behoorde toe aan Dassen Industrial Projects B.V. en is in dat
faillissement onderhands verkocht.
De Mercedes Sprinter w erd in het onderhavige faillissement onderhands
verkocht met toestemming van de rechter-commissaris. De opbrengst w erd
ontvangen in het faillissement van Dassen Industrial Projects B.V. en dient nog
te w orden overgeboekt.

26-02-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

28-02-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgew ikkeld.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Dassen Industrial Projects BV

€ 89.000,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 89.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Zoals hierboven aangegeven w aren er geen externe
debiteuren/opdrachtgevers. De vordering op Dassen Industrial Projects B.V. is
vrijw el zeker oninbaar, gelet op de faillissementstoestand van deze B.V.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De bankstand bij de Dassen Electrical BV staat credit. Er w as een
kredietarrangement bij Deutsche Bank w aarbij meerdere "Dassenvennootschappen" gebruik maakten en zich over en w eer als
(mede)kredietnemers hoofdelijk aansprakelijk verklaard hebben. Een en ander
w ordt hierna onder bank/zekerheden nader toegelicht.
Huisbankier is de Deutsche Bank AG. Er is een kredietarrangement met de
volgende partijen:
-Kater Beheer BV
-Dassen Group BV
-Dassen Industrial Projects BV (gefailleerd)
-Dassen Electrical BV (gefailleerd)
De laatste kredietovereenkomst is d.d. 10-7-2017. De kredietlimiet bedroeg
toen
€ 700.000,= met daarnaast een bankgarantiefaciliteit tot een
bedrag van € 200.000,=.
Alle bovengenoemde vennootschappen zijn kredietnemer en over en w eer
hoofdelijk aansprakelijk voor het openstaande krediet.
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In een gesprek op 23 mei 2019 (bevestigd per mail d.d. 3 juni 2019) heeft de
Deutsche Bank aangegeven dat zij vanw ege een "strategische heroriëntatie"
de (krediet)relatie met onder meer bovengenoemde vennootschappen opzegt.
Er w ordt een termijn van 6 maanden gegeven om het krediet af te lossen.
Op 31 januari 2020 heeft de Deutsche Bank een overzicht gegeven van de
bankstanden van de diverse vennootschappen. Per saldo w as er sprake van
een creditstand van € 31.587,48 zodat de bank niets meer te vorderen heeft.
In bovengenoemd bedrag zit een lopende bankgarantie ten gunste van de
Belgische staat voor eventuele achterstallige belastingbetalingen ten laste van
Dassen Electrical BV voor een bedrag van € 7.436,81. Dit bedrag blijft in depot
bij de bank totdat de bankgarantie retour is c.q. kan w orden doorgehaald.

Toelichting vordering van bank(en)
Zoals bij het eerste verslag al is toegelicht is de bank volledig afgelost.
Inmiddels is er ook decharge verleend voor de lopende bankgarantie ten
behoeve de Belgische staat ad € 7.436,81 ten laste van Dassen Electrical BV
en w aarvoor de genoemde vennootschappen, w aaronder de failliete
vennootschap, uit hoofde van het afgesloten kredietarrangement ook
aansprakelijk w aren. Het hiervoor door de bank geblokkeerde bedrag is
hierdoor vrijgevallen.

28-05-2020
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Op basis van de kredietovereenkomst w as er sprake van een hoofdelijke
aansprakelijkheid van vier vennootschappen : Kater Beheer BV, Dassen Group
BV, Dassen Industrial Projects BV en Dassen Electrical BV. Omdat de failliet
Dassen Industrial Projects BV de vordering van de bank volledig heeft voldaan
stelt de curator zich op het standpunt dat hij een w ettelijk regresrecht heeft
op de andere vennootschappen.
De totale regresvordering bedraagt afgerond € 251.500,=, zodat de
bijdrageplicht van iedere hoofdelijke schuldenaar afzonderlijk € 62.875,=
bedraagt. Aangezien Dassen Electrical B.V. failliet is, zodat geen verhaal
mogelijk is, kan dat deel op basis van artikel 6:13 BW over de andere
hoofdelijk medeschuldenaren naar evenredigheid w orden omgeslagen.
Gezien het bovenstaande stelt de curator zich op het standpunt dat hij
namens Dassen Industrial Projects B.V. een vordering heeft op zow el Dassen
Group B.V. als Kater Beheer B.V. voor een bedrag van € 83.833,=.
Tevens stelt de curator zich op het standpunt, aangezien de bank als
schuldeiser volledig is voldaan, dat Dassen Industrial Projects B.V uit hoofde
van artikel 6:12 BW subrogeert in het onder 5.3 genoemde hypotheekrecht
van de bank op het bedrijfspand in Stein.

Toelichting vordering van bank(en)
Na een discussie met de (advocaat van) Dassen Group BV en Kater Beheer BV
en de Deutsche Bank is geconcludeerd dat Dassen Industrial Projects BV niet
kan subrogeren in het hypotheekrecht. Er w as sprake van een derdenhypotheek. Eigenaar van het bedrijfspand Limmel Rent BV, die ten behoeve
van het krediet zekerheid heeft verstrekt in de vorm van een hypotheekrecht,
w as zelf niet als schuldenaar betrokken in het kredietarrangement zodat
artikel 6:12 lid 1 BW van toepassing is. Door volledige voldoening van de

28-08-2020
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vordering van de bank is dit hypotheekrecht komen te vervallen.
Inmiddels is royement verleend voor het hypotheekrecht.
In verband met het eerder genoemde regresrecht zal in de komende
verslagperiode met genoemde partijen nadere afspraken moeten w orden
gemaakt.
Overigens is er nog via de bank een bedrag van € EUR 1.672,79 naar de
boedelrekening overgeboekt.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

28-02-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave/brief d.d. 31 januari 2020 heeft de Deutsche Bank de
volgende zekerheden verkregen :
- 1e hypotheek ad € 5.000.000,= op het bedrijfspand te Stein, Schinekstraat 1.
Eigendom van Limmel Rent BV (een zogenaamde derdenhypotheek)
- Aanvullende 2e hypotheek ad € 5.000.000,= op het bedrijfspand te Stein,
Schinekstraat 1, zie hierboven
- Pandrecht op vorderingen op derden
- Pandrecht bedrijfs- en handelsvoorraden
- Pandrecht op bedrijfsinventaris
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Gegeven het feit dat de Deutsche Bank niets meer van de failliete
vennootschappen te vorderen heeft heeft zij de zekerheden vrijgegeven. Dit
w ordt bevestigd in een mail van de Deutsche Bank d.d. 14 februari 2020 :
"Deutsche Bank geeft hierbij de zekerheden voor zover ze in de boedel vallen,
zijnde pandrecht voorraden, vorderingen en inventaris voor enkel Dassen
Industrial Projects B.V. en Dassen Electrical B.V. vrij".

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er w ordt verw ezen naar het eerste faillissementsverslag van Dassen Industrial
Projects B.V. w aarin onder dit onderdeel het navolgende is opgenomen:
Met toestemming van de rechter-commissaris w ordt de onderneming
voortgezet tot 9 maart 2020. De voortzetting behelst de (gedeeltelijke)
afronding van een aantal projecten alsmede regiew erkzaamheden, met name
ter facilitering van de overname van de projecten (zie hierna onder 6.4).
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6.2 Financiële verslaglegging
Er w ordt verw ezen naar het eerste faillissementsverslag van Dassen Industrial
Projects B.V. w aarin onder dit onderdeel het navolgende is opgenomen:
De financiële aspecten van de voortzetting zullen in de volgende
verslaglegging w orden verantw oord in het sfv via het onderdeel 'ohw '.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er w ordt verw ezen naar het eerste faillissementsverslag van Dassen Industrial
Projects B.V. w aarin onder dit onderdeel het navolgende is opgenomen:
Analyse projecten, prijsstellingen, planning enz.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Er w ordt verw ezen naar het eerste faillissementsverslag van Dassen Industrial
Projects B.V. w aarin onder dit onderdeel het navolgende is opgenomen:
Dassen heeft een aantal lopende projecten. Deze laten zich het best
vergelijken met aanneming van w erk in de bouw . Er w orden installaties
gebouw d conform bestek. Dassen koopt materialen in, levert eigen mensen en
huurt mensen in en koopt w erk van derden in (bijv. specifieke subconstructies
of lasw erk e.d.).
De lopende projecten zijn in kaart gebracht en deze kunnen niet door de
boedel w orden afgerond. Dit heeft meerdere oorzaken. Het kan de
doorlooptijd betreffen, problemen met geleverde of te leveren componenten of
conformiteitsattesten. Daarnaast is er veelal vooruitgefactureerd en betaald en
overtreft het nog te ontvangen deel de kosten die verbonden zijn aan het nog
afmaken.
Dit houdt in dat geen actief kan w orden gerealiseerd door de projecten af te
maken en dat een substantieel deel van de (met die projecten
corresponderende) debiteurenportefeuille daarmee oninbaar is.
Er is dus getracht om de projecten te verkopen. Hiervoor is relatief w einig
animo, in de markt gelet op de daaraan verbonden risico’s. Derden zouden w
el
met opdrachtgevers rechtstreeks nieuw e overeenkomsten voor het
restantproject w illen sluiten, doch zouden daarbij aanneemsommen hanteren
die voor de opdrachtgevers niet aanvaardbaar zijn.
Daarnaast speelt er tijdsdruk vooral bij belangrijke opdrachtgever. Er zijn
reeds termijnen verstreken en op basis daarvan zou de opdrachtgever een
behoorlijke vordering hebben op Dassen in plaats van andersom.
De projecten van de belangrijkste opdrachtgever w aren voor de
kandidaatovernemer een voorw aarde om een overname te doen.
Ook de w erknemers van Dassen hadden vertrouw en in een overname door
deze partij.
Ter bepaling van een faire prijs is in kaart gebracht w elk resultaat nog zou
kunnen w orden bereikt op de projecten.
Verder zou nodig zijn de overige goodw ill (klantgegevens e.d.), w at
handgereedschap, en per w erknemer zijn bureauopstelling.
Na onderhandelingen met betrokkenen is uiteindelijk overeenstemming bereikt
over een overname w aarin Alpha Pro Tech de lopende projecten overneemt,
alsmede goodw ill, personeel en w at praktische assets en dat daarvoor een
koopsom w ordt betaald van EUR 100.000. De belangrijkste opdrachtgever doet
afstand van claims jegens de boedel bijvoorbeeld schade en boetes door te
late oplevering.
Redelijkerw ijs kan van de opbrengst EUR 20.000 w orden toegerekend aan
Electrical en EUR 80.000 aan Industrial.
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6.5 Verantwoording
Er w ordt verw ezen naar het eerste faillissementsverslag van Dassen Industrial
Projects B.V. w aarin onder dit onderdeel het navolgende is opgenomen:
De analyse ten aanzien van de afronding van de projecten en de diverse
risico's w erd gedeeld met de rechter-commissaris in het kader van de
verkrijging van de machtiging.

6.6 Opbrengst

28-02-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 100.000,00

28-02-2020
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Toelichting
Er w ordt verw ezen naar het eerste faillissementsverslag van Dassen Industrial
Projects B.V. w aarin onder dit onderdeel het navolgende is opgenomen:
Zie hiervoor onder 6.4.
€ -80.000,00

28-05-2020
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Toelichting
Het aandeel van Dassen Electrical B.V. bedraagt EUR 20.000 en w erd op de
boedelrekening ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Er w ordt verw ezen naar het eerste faillissementsverslag van Dassen Industrial
Projects B.V. w aarin onder dit onderdeel het navolgende is opgenomen:
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er w ordt verw ezen naar het eerste faillissementsverslag van Dassen Industrial
Projects B.V. w aarin onder dit onderdeel het navolgende is opgenomen:
Inventarisatie, onderhandeling diverse betrokken partijen.

28-02-2020
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Afgew ikkeld.

26-02-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de nodige boekhouding en administratie onder zich
genomen.

28-02-2020
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De administratieve bescheiden w erden extern opgeslagen. Er is geen reden
om aan te nemen dat deze niet volledig zijn. Het boekhoudprogramma is
zelfstandig raadpleegbaar door de curator. Auditfiles zijn veilig gesteld.

28-08-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Voldaan.

28-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

28-02-2020
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8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In ieder geval salaris curator, kosten voortzetting en loon over de
opzegtermijn.
€ 157.492,71

28-02-2020
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26-02-2021
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Toelichting
Het UW V heeft vorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Het is nog niet duidelijk w at hiervan de omvang is. Vooralsnog is de curator
alleen bekend met een naheffingsaanslag LH van EUR 22.847,00.

28-02-2020
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€ 625.265,00

28-08-2020
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€ 625.320,19

26-02-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 115.024,00
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

28-02-2020
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3

26-02-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

28-02-2020
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Toelichting
Uit de aangeleverde crediteurenlijst blijkt een totaalbedrag aan concurrente
crediteuren van EUR 2.697,21.
€ 2.117,83

28-08-2020
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€ 8.557,86
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en registratie indieningen.
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Registratie indieningen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nadere inventarisatie bedrijfsmiddelen, opvolging voortzetting onderneming,
afw ikkelen doorstart, eigendomsvoorbehouden, analyse
intercompanyvorderingen e.d.
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Rechtmatigheidsonderzoek.

26-02-2021
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Rechtmatigheidsonderzoek.

26-08-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
26-2-2022

26-08-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder "10.1 Plan van aanpak".
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Zie onder "10.1 Plan van aanpak".
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Bijlagen
Bijlagen

