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

1

Datum:

13-04-2017

Insolventienummer:

F.05/16/436

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012047:F001

Datum uitspraak:

05-07-2016

Curator:

Mr. A.M.T. Weersink

R-C:

mr. JSW Lucassen

Algemeen
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)

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 einde verslagperiode
€ 14.141,96
Verslagperiode
17 januari 2017 t/m 12 april 2017
Bestede uren in verslagperiode
20,8 uren
Bestede uren totaal
262,9 uren
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Nummer:

1

Datum:

13-04-2017

Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is W. en F. Hendriks Beheer B.V. De
aandelen in W. en F. Hendriks Beheer bv worden gehouden door de twee
holdingvennootschappen, Holding W.F.P. Hendriks B.V. en Holding F.J.A. Hendriks
B.V., deze twee holdingvennootschappen houden ieder 50% van de aandelen in W. en F.
Beheer bv. De heren,W.F.P. Hendriks en F.J.A. Hendriks, zijn ieder voor zich bestuurder
van hun persoonlijke holding.

1.2

Winst en verlies
2013: € 103.91
2014: -/- € 186.825
2015: -/- € 381.654
2016 t/m 05.07.2016: € 360.721

1.3

Balanstotaal
2013: € 444.566
2014: € 694.211
2015: geen jaarstukken
2016: geen jaarstukken

1.4

Lopende procedures
De bij de rechtbank Gelderland, sector Kanton, lopende procedure is geschorst
vanwege het faillissement.

1.5

Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn opgezegd. Er is in totaal een bedrag van € 122,94 aan
premierestituties ontvangen. Dit punt is afgewikkeld.

1.6

Huur
De huurovereenkomsten betreffende het pand en de inventaris (voor zover aanwezig)
zijn opgezegd. Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst per 1
VHSWHPEHULVEHsHLQGLJGZDDUGRRUGHERHGHOYRUGHULQJEHSHUNWLV'LWSXQWLV
afgewikkeld.
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Nummer:
1.7

1

Datum:

13-04-2017

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
DFFRXQWDQWLQ]LMQMDDUYHUVODJHQRRNJHPHOGGDWGHFRQWLQXwWHLWYDQGHRQGHUQHPLQJ
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. Aldus mededelingen van de
bestuurder.
Tijdens de eerste besprekingen in dit faillissement werd ook duidelijk dat de
grondstoffen die noodzakelijk waren voor de fabricage van het product tegen een
betrekkelijk hoge prijs werden ingekocht. De winstmarges kwamen daardoor onder druk
te staan, waarbij meerdere opdrachten nauwelijks winst opleverden. Daarnaast werd er
door de onderneming geen nacalculatie gedaan, waardoor voor de bestuurders ook niet
inzichtelijk was waarom opdrachten nauwelijks een positief resultaat opleverden. Daar
kwam nog bij dat de werkzaamheden werden uitgevoerd op een verouderd machinepark
en de arbeidskosten aanzienlijk waren, nu veel werknemers al een langjarig
dienstverband hadden.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
17

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
20

2.3

Datum ontslagaanzegging
8 juli 2016

2.4

Werkzaamheden
De werknemers zijn ontslagen en er heeft een collectieve intake met het UWV
plaatsgevonden. Een aantal werknemers is in dienst getreden bij de koper van de
goodwill en de overige werknemers hebben elders een nieuwe werkkring aanvaard.
De werkzaamheden met betrekking tot de werknemers zijn afgerond. Af en toe wordt er
door een voormalig werknemer nog een specifieke vraag gesteld in verband met de
afwikkeling van het faillissement
0,2 uren (afrondende werkzaamheden)
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1

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

13-04-2017

Het onroerende goed is eigendom van W. en F. Beheer B.V.. Dit onroerende goed is
verkocht. De levering 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 B.V. als de
gefailleerde vennootschap ieder hoofdelijk aansprakelijk waren voor de totale vordering
van ING is de onderlinge draagplicht van de twee schuldenaren onderzocht. Naar nu
blijkt, is W. en F. Beheer B.V. 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.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
N.v.t.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De inventaris is volgens de jaarstukken eigendom van W. en F. Beheer B.V. Er speelde
wel een discussie over de aanschaf van machine door de moedervennootschap W. en
F. Beheer bv.
Enkele jaren voor datum faillissement is deze machine gekocht door de
moedervennootschap en daarvoor is een lening afgesloten bij ING die ten laste is
gekomen van de failliete vennootschap en waarop de failliete vennootschap ook
aflossing heeft verricht. De totale lening betrof € 100.000,-.
Verslag 4: Dit bedrag is met instemming van de moedervennootschap op haar
gesubrogeerde vordering in mindering gebracht, nu zij de verkoopopbrengst van de
machine heeft ontvangen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
N.v.t.
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3.8

1

Datum:

13-04-2017

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
N.v.t.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er was beperkte voorraad aanwezig, welke is verkocht. Er is een boedelbijdrage
afgesproken van 10% excl. BTW. De koper is gelieerd aan W. en F. Beheer B.V. en
vanwege 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.
'DDUQDDVWZDUHQELMHHQEHGULMILQ%HOJLsZDUHQQRJ]RJHQDDPGH&NOHPPHQDDQZH]LJ
welke klemmen het bedrijf wenste te retourneren. Deze klemmen zijn door de curator
alsnog aan het bedrijf verkocht. De koopsom is ontvangen en afgerekend met de
pandhouder.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Voorraad totaal € 15.647,50 excl. BTW (€ 15.000 excl. BTW plus € 647,50 inzake Cklemmen)

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
€ 2.138,75 (€ 1.815 inz. verkoop voorraad plus € 323,75 inz. verkoop C-klemmen)

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Zie hieronder voor totaal onder Andere activa: werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er was geen kasgeld aanwezig noch waren er credit banksaldi. Er was oud-ijzer
aanwezig dat is verkocht. Daarnaast is ook de goodwill verkocht.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
€ 19.604,40 excl. BTW (goodwill € 18.500 excl. BTW en oud ijzer € 1.104,40).
In totaal is er € 25.996,64 excl. BTW ontvangen aan boedelbijdragen ten aanzien van de
opbrengst van de verpande activa.
Daarnaast is er € 206,61 excl. BTW aan boedelbijdrage ontvangen in het kader van de
uitlevering van de onder eigendomsvoorbehoud geclaimde goederen.
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3.17

1

Datum:

13-04-2017

Andere activa: Werkzaamheden
- uren

4

Debiteuren

4.1

Omvang 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.
In overleg met ING, de financier van de gefailleerde onderneming, tevens
zekerheidsgerechtigde, waaronder een pandrecht op de debiteuren, is afgesproken dat
GHGHELWHXUHQGRRUGHFXUDWRUZRUGHQJHwQG(ULVDIJHVSURNHQGDWGHERHGHOHHQ
bijdrage (ex BTW) voor de incasso hiervan ontvangt van 8% . Dit percentage is
overeengekomen omdat er in dit faillissement niet veel debiteuren zijn, maar iedere
debiteur voor zich een groot bedrag heeft openstaan. Verder is met de pandhouder
afgesproken dat er beperkte werkzaamheden worden verricht.
Inmiddels is een bedrag van € 257.767,67JHwQFDVVHHUG'HSRVWRSHQVWDDQGH
debiteuren bedraagt € 386.914,08. (inclusief de hieronder genoemde vordering op een
Duitse debiteur ad € 341.357,41).
(pQGHELWHXUGLHQWKDDUYRUGHULQJQRJWHYROGRHQ'H]HGHELWHXUKHHIWWRHJH]HJGKHW
openstaande bedrag volledig te voldoen. Ondanks deze toezegging is betaling nog niet
gevolgd. De curator tracht het bedrag alsnog te innen.
Daarnaast resteert er nog een vordering op een Duitse debiteur, welke verpand was aan
ING. Deze debiteur ontkent enig bedrag verschuldigd te zijn. Deze discussie is nog niet
volledig afgerond. Er 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.
Verslag 4(pQ1HGHUODQGVHGHELWHXUKHHIW]RDOVWRHJH]HJGKDDUYRUGHULQJYROGDDQPHW
uitzondering van een zeer klein gedeelte van de hoofdsom en de buitengerechtelijke
incassokosten vermeerderd met rente ex art. 119a BW. Over de laatste betaling is nog
discussie.
Verder hebben alle openstaande debiteuren hun vordering voldaan met uitzondering
van de Duitse debiteur. Onder activa heb ik aangegeven de positie van de
moedervennootschap uit hoofde van haar regresrecht. De moedervennootschap is van
oordeel dat er nog betaling door de Duitse debiteur zou moeten volgen, waarbij zij zich
ook realiseert dat de Duitse debiteur niet vrijwillig hiertoe zal overgaan. Thans zijn er
verkennende gesprekken met een derde in het kader van procesfinanciering.

4.2

Opbrengst
Verslag 4: € 302.863,40
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1

Datum:

13-04-2017

Boedelbijdrage
€ 24.229,07 excl. BTW

4.4

Werkzaamheden
Verslag 4: In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de
incasso van de vordering op de laatste Nederlandse debiteur en er is een eerste
verkennend gesprek geweest met betrekking tot de vordering op de Duitse debiteur en
de mogelijke procesfinancier.
11,5 uren

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De totale vordering van de bank bedraagt € 1.218.240,- per datum faillissement. Dit
betreft de vordering 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.
Inmiddels is ING vanwege verkoop van het pand door de moedervennootschap volledig
afgelost. Dit betekent dat de moedervennootschap gesubrogeerd is in de rechten van
ING nu de volledige vordering van ING op failliet niet voldaan kon worden uit de
opbrengst van de zekerheden die failliet aan ING had verstrekt.
Verslag 4: De gesubrogeerde van de moedervennootschap op failliet bedraagt thans €
40.000,- afgerond.

5.2

Leasecontracten
Er was een leasecontract met betrekking tot de printer. De leasemaatschappij heeft deze
printer inmiddels opgehaald.
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Datum:
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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.
De zekerheden zijn uitgewonnen. 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.
Verslag 4: De hier bedoelde vordering is inmiddels voldaan met uitzondering van een
zeer klein gedeelte, de incassokosten en de wettelijke rente ( ex art. 6:119a BW)
Zoals reeds opgemerkt zijn er verkennende gesprekken over mogelijke
procesfinanciering met betrekking tot de vordering op de Duitse crediteur.

5.4

Separatistenpositie
Dit punt is afgerond na onderhandse verkoop van de aan ING verpande en
verhypothekeerde zekerheden.

5.5

Boedelbijdragen
In totaal is er € 25.996,64 excl. BTW aan boedelbijdrage ontvangen van de bank en na
inlossing van de hypotheekschuld van de moedermaatschappij inzake de opbrengst
van de debiteuren en de verkoop van de voorraad.
Daarnaast is er € 206,61 excl. BTW ontvangen met betrekking tot de uitlevering van
onder eigendomsvoorbehoud geclaimde goederen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Door een aantal crediteuren is een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Door
de bestuurder van de gefailleerde onderneming samen met de medewerkers zijn de
goederen waarop terecht een eigendomsvoorbehoud rust gesepareerd. Dit is
gecontroleerd namens de curator en de crediteuren hebben de aan hun toekomende
eigendommen opgehaald. Als vergoeding voor de werkzaamheden van de curator is
door deze crediteuren in totaal een bedrag van € 250 aan boedelbijdrage voldaan. Dit
punt is afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Niet aangetroffen.

5.8

Reclamerechten
Geen beroep op gedaan.
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5.9

1

Datum:

13-04-2017

Werkzaamheden
Verslag 4: In de afgelopen verslagperiode zijn mijn werkzaamheden besteed aan het in
kaart brengen van de regresvodering van de moedervennootschap en de aan haar
toekomende rechten uit hoofde van de subrogatie.
1,4 uren

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming waren voor datum faillissement al stilgelegd.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
N.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
N.v.t.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Er is contact gezocht met de gegadigden die aangaven belangstelling te hebben voor
KHWDFWLHI'H]HJHwQWHUHVVHHUGHQKDDNWHQVQHODI(UZDVVOHFKWVppQEHODQJVWHOOHQGH
ZDDUPHHHHQVHULHXVJHVSUHNLVJHYRHUG8LWHLQGHOLMNKDGGHJHwQWHUHVVHHUGH
uitsluitend belangstelling voor de goodwill en niet in het overige actief. Zie het
onderdeel activa. Dit punt is afgewikkeld.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie vorige punt.

6.6

Doorstart: Opbrengst
N.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Zoals vermeld onder het onderdeel Activa heeft de verkoop van de goodwill € 18.500
excl. BTW opgeleverd.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
- uur
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7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

1

Datum:

13-04-2017

De boekhoudplicht is op juiste wijze vervuld. De bestuurder van de onderneming was
op de hoogte van de rechten en verplichtingen van de onderneming.
7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Bij deze vennootschap was een samenstelverklaring voldoende.

7.4

Stortingsverpl. 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.

7.5

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.
Verslag 4:
Er dient op dit punt nog een reactie te komen van de advocaat van de bestuurder van
gefailleerde vennootschap. Ik heb de advocaat reeds verzocht mij te berichten.

7.6

Paulianeus handelen
Dit onderzoek hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek en wordt in hetzelfde
onderzoek meegenomen.

7.7

Werkzaamheden
Verslag 4: Uitzoeken onbehoorlijk bestuur en overige onrechtmatigheden.
1,5 uren
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

13-04-2017

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal € 134.288,21 ingediend.
Daarnaast heeft de verhuurder een concurrente boedelvordering van € 28.375. De
curator betwist de hoogte van deze vordering. Naast het eigen salaris verwacht de
curator geen andere boedelvorderingen.
Saskia, ik heb de verhuurder toch al aangeschreven dat deze vordering niet klopt?
hebben we daar geen reactie op ontvangen? Ik had de vordering van de verhuurder
toch beperkt in de tijd?
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De belastingdienst heeft thans een vordering van in totaal € 374.592,00 ingediend. De
belastingdienst had een tweede hypotheekrecht op de onroerende zaak voor haar
openstaande vorderingen. Ten gevolge van de verkoop heeft de belastingdienst nog
een gedeelte van de verkoopopbrengst ontvangen.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 19.571,69 en een laagpreferente vordering van € 99.697,40.

8.4

Andere pref. crediteuren
Drie voormalige werknemers hebben een laag-preferente vordering ingediend van in
totaal € 1.897,40.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Inmiddels hebben 91 concurrente crediteuren een vordering ingediend. Nu ING uit de
opbrengst van de zekerheden kon worden voldaan, zal er door haar geen
restantvordering worden ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.145.788,92

8.7

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.
Verslag 4:
De verwachting is dat dit faillissement wordt afgewikkeld wegens toestand van de
boedel.

8.8

Werkzaamheden
3 uur
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

13-04-2017

Niet aan de orde.
9.2

Aard procedures
N.v.t.

9.3

Stand procedures
N.v.t.

9.4

Werkzaamheden
- uur

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
In het volgende verslag zal meer kunnen worden gezegd over de uiteindelijke termijn
van afwikkeling van dit faillissement.
Verslag 4:
Op dit moment moet het rechtmatigheidsaspect nog afgewikkeld worden alsmede de
ontwikkelingen ten aanzien van de Duitse debiteur.

10.2

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.
Verslag 4:
Er zijn nog twee kwesties actueel:
- afwikkelen rechtmatigheid
- Duitse debiteur

10.3

Indiening volgend verslag
13 oktober 2017

10.4

Werkzaamheden
3,2 uur
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