
 

 

 

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

 

 

Datum: 17 januari 2017   Nummer: 3 

 

 

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 : € 9.767,15  

 

Verslagperiode : 20 oktober 2016 t/m 16 januari 2017  

Bestede uren verslagperiode : 41,7 uur  

Bestede uren totaal : 242,1 uur  

 

 

 

De curator zal in dit faillissementsverslag uitsluitend de relevante ontwikkelingen 

gedurende de verslagperiode bespreken. Voor het overige verwijst de curator naar 

haar eerdere faillissementsverslagen van 21 juli 2016 en 20 oktober 2016. 

 

1. Inventarisatie 

Directie en Organisatie 

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2. 

 

Winst, verlies en balanstotaal  

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.  
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Lopende procedures 

De schorsing van de procedure bij rechtbank Gelderland (sector kanton) zal blijven 

voortduren zolang het faillissement voortduurt. 

 

Verzekeringen 

Er is in totaal een bedrag van € 122,94 aan premierestituties ontvangen. De curator 

verwacht geen verdere restituties. Dit punt is afgewikkeld.   

 

Huur 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Oorzaak faillissement 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: 0,6 uur  

 

2. Personeel 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: 0,3 uur (afrondende werkzaamheden)  

 

3. Activa 

Onroerende zaken  

De levering van de onroerende zaak heeft eind november 2016 plaatsgevonden. Uit 

de opbrengst is de hypotheekhouder, ING, volledig afgelost. 

Er is aan ING een opgave verzocht van de ontvangen gelden en de wijze waarop zij 

de diverse bankrekeningen hebben gecrediteerd. ING heeft naast de opbrengst uit 

hoofde van haar hypothecaire rechten ook opbrengsten ontvangen uit hoofde van 

haar pandrecht op de roerende zaken. Aangezien zowel W. en F. Beheer BV als de 

gefailleerde vennootschap ieder hoofdelijk aansprakelijk waren voor de totale 

vordering van ING moet de onderlinge draagplicht van de twee schuldenaren 

worden onderzocht. De onderlinge draagplicht is onderzocht en naar nu blijkt is W. 

en F. Beheer gesubrogeerd in de rechten van de bank voor zover dit ziet op de 

uitwinning van de voorraad en de debiteuren die thans de vordering hebben 

voldaan c.q. toegezegd hebben deze te zullen voldoen. 

 

Voorraad en inventaris 

Inmiddels heeft de koper van de C-klemmen aan haar verplichtingen voldaan. De 

koper van de voorraad heeft de factuur nog niet voldaan. De koper van de voorraad 

is gelieerd aan W. en F. Beheer BV en vanwege de discussie over de interne 

draagplicht van de schulden aan ING is betaling nog niet gevolgd. De advocaat van 

de bestuurder van W. en F. Beheer BV heeft schriftelijk toegezegd dat de 

boedelbijdrage zondermeer zal worden voldaan. Inmiddels is de boedelbijdrage 

door de koper voldaan. De resterende opbrengst komt ten goede aan de 

pandhouder in deze W. en F. Beheer B.V., welke vennootschap is gesubrogeerd in 

de rechten van ING. 
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Kasgeld / banksaldi 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Overige bedrijfsmiddelen 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.  

 

Verkoopopbrengst activa 

De totale verkoopopbrengst van de activa is € 18.500,00 ex BTW. Daarnaast is in 

totaal € 27.340,66 aan boedelbijdragen ontvangen ten aanzien van de verkoop van 

de verpande activa.  

Daarnaast is er nog een opbrengst van € 1.104,40 vanwege verkoop ijzerafval. 

 

Bestede tijd: 1,1 uur  

 

4. Debiteuren 

Op dit moment dient nog één debiteur haar vordering te voldoen. Deze debiteur 

heeft toegezegd het openstaande bedrag volledig te voldoen. Ondanks deze 

toezegging is betaling nog niet gevolgd. De curator tracht het bedrag alsnog te 

innen. Hiertoe overlegt de curator met de in de pandrechten van de bank 

gesubrogeerde vennootschap W. en F. Hendriks Beheer B.V. 

De discussie met de Duitse debiteur, welke verpand was aan ING, is nog niet 

volledig afgerond. Ten aanzien van deze debiteur zal nog overleg moeten worden 

gevoerd met de advocaat van de moedervennootschap, W. en F. Beheer B.V., 

welke vennootschap is gesubrogeerd in de rechten van de bank. 

 

Bestede tijd: 11,4 uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Vordering van de bank(en): 

Zoals onder punt 3 vermeld is ING voldaan. Er resteert nog een discussie over de 

interne draagplicht van de schuld aan ING tussen de gefailleerde vennootschap en 

de moedervennootschap. Deze discussie zal worden vervolgd, maar daarvoor is 

noodzakelijk dat ING helderheid verschaft over de inlossing van haar schulden.  

 

Leasecontracten 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.  

 

Beschrijving zekerheden: 

ING is voldaan. Dit aspect is afgewikkeld. Voor zover er nog verpande zekerheden 

zijn, moeten deze worden afgewikkeld in overleg met de gesubrogeerde 

pandhouder W. en F. Beheer B.V. Dit betreft in ieder geval een debiteur die betaling 

heeft toegezegd maar nog niet heeft voldaan. 
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Separatistenpositie 

Ook dit punt is afgerond na onderhandse verkoop van de aan ING verpande en 

verhypothekeerde zekerheden. 

 

Boedelbijdragen 

In totaal heeft de boedel een bedrag van € 27.340,66 aan boedelbijdrage van de 

bank en na inlossing van de hypotheekschuld van de moedermaatschappij 

ontvangen.  

 

Eigendomsvoorbehoud 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.  

 

Reclamerechten / Retentierechten 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: 3,4 uur  

 

6. Doorstart/voortzetten 

Doorstart 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en2.  

 

Depot jaarrekeningen 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en2.  

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en2.  

 

Stortingsverplichting aandelen 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en2.  

 

Onbehoorlijk bestuur 

Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels gestart. Naar aanleiding hiervan zijn 

schriftelijk vragen gesteld aan de bestuurder. Een reactie van de zijde van de 

bestuurder is inmiddels ontvangen van de advocaat van de bestuurder. Dit heeft 

aanleiding gegeven voor de curator tot nadere opmerkingen. Hierop is nog geen 

reactie ontvangen mede vanwege het feit dat de bestuurder vier weken in het 

buitenland was en eerst recent is teruggekeerd.  
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Paulianeus handelen 

Dit onderzoek hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek en wordt in 

hetzelfde onderzoek meegenomen. 

 

Bestede tijd:  14,5 uur  

 

8. Crediteuren  

Boedelvorderingen 

Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ingediend van in totaal 

€ 134.288,21. Naast het eigen salaris verwacht de curator nog een concurrente 

boedelvordering van de verhuurder over de opzegperiode.  

 

Preferente vordering van de fiscus 

De belastingdienst heeft thans een vordering van in totaal € 375.167,00 ingediend. 

De belastingdienst had een tweede hypotheekrecht op de onroerende zaak voor 

haar openstaande vorderingen. Ten gevolge van de verkoop zal de belastingdienst 

nog een gedeelte van de verkoopopbrengst hebben ontvangen. De belastingdienst 

is verzocht aan te geven welke fiscale vordering nog resteert.   

 

Preferente vordering van het UWV 

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 19.571,69 en een laag-

preferente vordering van € 99.697,40. 

 

Andere preferente crediteuren 

Drie voormalige werknemers hebben een laag-preferente vordering ingediend van 

in totaal € 1.897,40. 

 

Concurrente crediteuren 

Inmiddels hebben 88 concurrente crediteuren een vordering ingediend voor in 

totaal € 1.138.909,97. Nu ING uit de opbrengst van de zekerheden kon worden 

voldaan, zal er door haar geen restantvordering worden ingediend. 

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

Het rechtmatigheidsonderzoek is lopende en er liggen vragen voor bij de 

bestuurder. In het volgende verslag zal meer duidelijkheid zijn over de afwikkeling 

van het faillissement. 

 

Bestede tijd: 3,4 uur  

 

9. Procedures 

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: - uur  
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10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

In het volgende verslag zal meer kunnen worden gezegd over de uiteindelijke 

termijn van afwikkeling van dit faillissement. 

 

Plan van aanpak 

In de komende verslagperiode zal aan de navolgende werkzaamheden aandacht 

worden besteed: 

- Discussie interne draagplicht schuld aan ING; 

- Afwikkelen debiteurenpositie; 

- Rechtmatigheidsonderzoek zo mogelijk afronden. 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 17 april 2017. 

 

Bestede tijd: 3,8 uur  

 

 

Nijmegen, 17 januari 2017. 

 

 

 

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. 


