
 

 

 

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

 

Datum: 21 juli 2016 Nummer: 1 

 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, Hendriks Metaal Industrie B.V., 

statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te 

(6545 AJ) Nijmegen aan de Lindenhoutseweg 58 (KvK-

nummer: 10031278) 

 

Faillissementsnummer : F.05/16/436 

Datum uitspraak : 5 juli 2016 

Curator : mr. A.M.T. Weersink 

Rechter-commissaris : mr. J.S.W. Lucassen 

 

Activiteiten onderneming : Vervaardigen van metalenconstructiewerken en delen 

daarvan. De uitoefening van een constructie- en 

metaalbewerkingsbedrijf. 

Omzetgegevens : 2016 t/m datum faillissement € 1.230.583,58 

  2015 € 1.998.277,89 

  2014 € 2.217.026 

Personeel gemiddeld aantal : 20 

 

Saldo boedelrekening : € 0,00 

 

Verslagperiode : 5 juli t/m 20 juli 2016 

Bestede uren verslagperiode: 61,6 uur  

Bestede uren totaal :  61,6 uur  

 

 

1. Inventarisatie 

Directie en Organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

Holding W.F.P. Hendriks B.V. 

W. en F. Hendriks Beheer 

Nijmegen  B.V. 

Hendriks Metaal Industrie 

Nijmegen B.V. 

Holding F.J.A. Hendriks B.V. 
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Winst, verlies en balanstotaal  

Jaar Netto-omzet Winst / Verlies Balanstotaal 

2013 € 1.518.369,- € 103.391,- € 444.566,- 

2014 € 2.217.026,- € 186.825,- ( negatief) € 694.211,- 

2015 € 1.998.278,- € 381.654,- ( negatief)  geen jaarstukken 

2016 t/m 

5/7 

€ 1.230.584,- € 360.721 ( positief)  geen jaarstukken 

 

Lopende procedures 

Thans een lopende procedure bij rechtbank Gelderland ( sector kanton) 

 

Verzekeringen 

Alle lopende verzekeringen zijn opgezegd. Er is geen duidelijkheid of er ook 

premierestituties te verwachten zijn. 

 

Huur 

De huurovereenkomsten betreffende het pand en de inventaris ( voorzover 

aanwezig) zijn opgezegd. 

 

Oorzaak faillissement 

De oorzaak van het faillissement is terug te voeren op het verleden, toen een 

aantal opdrachtgevers de opdrachten niet langer meer bij Hendriks Metaal Industrie 

Nijmegen B.V. onderbrachten, maar de opdrachten verplaatsten naar 

lagelonenlanden. Dit heeft zich in de periode 2004 reeds afgespeeld. Daarna is het 

bedrijf gekrompen, maar heeft wel de vaste lasten qua panden en inventaris 

behouden. Vanaf dat moment heeft de accountant in zijn jaarverslagen ook gemeld 

dat de continuïteit van de onderneming onzeker is omdat de kortlopende schulden 

van de onderneming de totale activa overstijgen. Er zijn in die jaren wel 

reorganisaties doorgevoerd waardoor de verliezen werden beperkt en waardoor er 

incidenteel ook een positief resultaat kon worden geboekt. Oplopende  

belastingschulden en daarnaast een verlieslatend project hebben ertoe geleid dat 

een faillissement onvermijdelijk werd. 

 

Bestede tijd: 22,1 uur  

 

2. Personeel 

Aantal ten tijde van faillissement: 17 werknemers 

 

Aantal in jaar voor faillissement: 20 werknemers 
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Datum ontslagaanzegging: 8 juli 2016.  

 

Bestede tijd: 2,4 uur  

 

3. Activa 

Onroerende zaken  

Niet aanwezig. Het onroerende goed is eigendom van W. en F. Beheer B.V. Het 

onroerend goed is inmiddels getaxeerd. 

 

Voorraad en inventaris 

Er is beperkte voorraad aanwezig. Deze is inmiddels geïnventariseerd en getaxeerd. 

De inventaris is volgens de jaarstukken eigendom van W. en F. Beheer B.V. Ook de 

inventaris is inmiddels getaxeerd. 

 

Kasgeld / banksaldi 

Niet aanwezig 

 

Overige bedrijfsmiddelen 

Niet aanwezig 

 

Verkoopopbrengst activa 

Er hebben zich geïnteresseerden gemeld voor het actief, maar deze 

onderhandelingen zijn recent gestart. 

 

Bestede tijd: 2,4 uur  

 

4. Debiteuren 

Per datum faillissement is er nog een aanzienlijke debiteurenportefeuille. Uit het 

overzicht dat de bestuurder heeft aangereikt blijkt dat de totale debiteurenpost 

ruim € 680.000,- bedraagt. Echter hiervan is een bedrag van ongeveer € 300.000,- 

in discussie, zie ook punt 1, oorzaak faillissement. 

 

Bestede tijd: 0,2 uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Vordering van de bank(en): 

De totale vordering van de bank bedraagt € 1.218.240,- per datum faillissement. 

Dit betreft de voordering op de gefailleerde vennootschap en W. en F. Beheer B.V. 

Beide vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. De vordering 

die de bank geadministreerd heeft ten name van failliet bedraagt € 445.222,06. 
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Leasecontracten 

Er is een leasecontract met betrekking tot de printer. De leasemaatschappij is 

inmiddels geïnformeerd. 

 

Beschrijving zekerheden: 

Door de gefailleerde vennootschap zijn de navolgende zekerheden gevestigd: 

- Een pandrecht op alle vorderingen van gefailleerde op derden; 

- Een pandrecht op alle roerende zaken, met inbegrip van de algehele 

bedrijfsuitrusting – incl. machines en transportmiddelen – en 

handelsvoorraden; 

- Compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst tussen Hendriks 

Metaal Industrie Nijmegen B.V. en W. en F. Hendriks Beheer B.V.; 

- De bank heeft ook nog een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed; 

- De beide bestuurders hebben ook nog ieder een borgstelling afgegeven. 

 

Separatistenpositie 

In overleg met de bank maakt de bank nog geen gebruik van haar 

separatistenpositie 

 

Boedelbijdragen 

Op dit moment nog niet aan de orde. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

De leveranciers van voorraad beroepen zich op eigendomsvoorbehoud. Met de 

bestuurder van de gefailleerde onderneming worden deze thans uitgezocht en 

gesepareerd en de leveranciers wordt de gelegenheid gegeven om de door hen 

geleverde zaken waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt op te halen. 

 

Reclamerechten 

Geen beroep op gedaan. 

 

Retentierechten 

Niet aangetroffen. 

 

Bestede tijd: 6,2 uur  
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6. Doorstart/voortzetten 

Voortzetten 

Exploitatie zekerheden  

De activiteiten van de onderneming waren voor datum faillissement al stil gelegd. 

 

Doorstart 

Beschrijving 

Er hebben zich thans een paar gegadigden gemeld waarmee de gesprekken 

gevoerd gaan worden c.q. reeds gestart zijn. 

 

Verantwoording 

 

Opbrengst 

 

Boedelbijdrage 

 

Bestede tijd: 13,3 uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

Dit onderzoek moet nog gestart worden. 

 

Depot jaarrekeningen 

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.     

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Bij deze vennootschap was een samenstelverklaring voldoende. 

 

Stortingsverplichting aandelen 

De vennootschap is in 1987 opgericht. Indien de aandelen indertijd niet zouden zijn 

volgestort dan is een eventuele vordering uit dien hoofde thans verjaard. 

 

Onbehoorlijk bestuur 

Dit onderzoek moet nog gestart worden. 

 

Paulianeus handelen 

Dit onderzoek moet eveneens nog gestart worden. 

 

Bestede tijd:  1,2 uur  
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8. Crediteuren  

Boedelvorderingen 

Vooralsnog zijn er bij de curator geen boedelvorderingen ingediend. Naast zijn 

eigen salaris verwacht de curator nog een boedelvordering van het UWV inzake de 

overgenomen loonverplichtingen alsmede een concurrente boedelvordering van de 

verhuurder over de opzegperiode.  

 

Preferente vordering van de fiscus 

Vooralsnog heeft de belastingdienst geen preferente vordering ingediend, maar de 

curator verwacht deze nog wel te ontvangen.  

 

Preferente vordering van het UWV 

Vooralsnog heeft het UWV nog geen preferente vordering ingediend, maar de 

curator verwacht deze nog wel te ontvangen. 

 

Andere preferente crediteuren 

Tot op heden niet bekend. 

 

Concurrente crediteuren 

Tot op heden hebben 41 concurrente crediteuren hun vordering bij de curator 

ingediend voor een totaalbedrag van € 647.618,90. 

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

Gezien het feit dat dit faillissement eerst recent is uitgesproken kan over de 

verwachte wijze van afwikkeling nog geen voorspelling worden gedaan. 

 

Bestede tijd: 9,4 uur  

 

9. Procedures 

Naam wederpartijen 

Op dit moment niet aan de orde. 

 

Aard procedure 

N.v.t. 

 

Stand procedure 

N.v.t.  

 

Bestede tijd: - uur  
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10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

De looptijd van dit faillissement zal nog wel geruime tijd in beslag nemen.  

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden 

verrichten:  

Er dienen nog tal van punten afgewikkeld te worden.  

- Het actief dient nog te gelde gemaakt te worden; 

- De crediteuren dienen geïnventariseerd te worden en eigendomsvoorbehoud 

dient uitgeleverd te worden; 

- Afwikkeling met de bank dient plaats te vinden; 

- Incasso debiteuren moet met de bank worden afgestemd; 

- Financiële positie met moedervennootschap dient onderzocht te worden; 

- Rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden. 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 21 oktober 2016. 

 

Bestede tijd: 4,4 uur  

 

 

Nijmegen, 21 juli 2016 

 

 

 

A.M.T. Weersink, 

curator 

 

 

 

 

 

 

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is 

bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot 

die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar 

gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo 

zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige 

informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. 


