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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Hendriks Metaal Industrie Nijmegen B.V. DIT IS VERSLAG 6 12-04-2018 
 5

Hendriks Metaal Industrie Nijmegen B.V. DIT IS VERSLAG 7 31-10-2018 
 6

DIT IS VERSLAG 8 23-04-2019 
 7

DIT IS VERSLAG 9 22-10-2019 
 8

DIT IS VERSLAG 10 21-04-2020
 9

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hendriks Metaal 
Industrie Nijmegen B.V., statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende 
te (6545 AJ) Nijmegen aan de Lindenhoutseweg 58 (KvK-nummer: 10031278)

12-04-2018 
 5

Vervaardigen van metalenconstructiewerken en delen daarvan. De uitoefening 
van een constructie- en metaalbewerkingsbedrijf.

12-04-2018 
 5

Verslagnummer 9
Datum verslag 21-04-2020
Insolventienummer F.05/16/436
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000012047:F001
Datum uitspraak 05-07-2016

R-C mr. E Boerwinkel
Curator mr A.M.T. Weersink
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 1.518.369,00 € 103.391,00 € 444.566,00

2014 € 2.217.026,00 € -186.825,00 € 694.211,00

2015 € 1.998.278,00 € -381.654,00

2016 € 1.230.584,00 € 360.721,00

Over 2015 en 2016 zijn er geen jaarstukken. 2016 ziet op de periode tot en 
met 5 juli 2016.

12-04-2018 
 5

20 12-04-2018 
 5

€ 15.402,08 12-04-2018 
 5

€ 15.404,64 31-10-2018 
 6

€ 15.404,64 23-04-2019 
 7

€ 15.404,64 22-10-2019 
 8

€ 15.404,64 21-04-2020
 9



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
13-10-2017

t/m 
11-4-2018

12-04-2018 
 5

van 
12-4-2018

t/m 
30-10-2018

31-10-2018 
 6

van 
31-10-2018

t/m 
22-4-2019

23-04-2019 
 7

van 
23-4-2019

t/m 
21-10-2019

22-10-2019 
 8

van 
22-10-2019

t/m 
20-4-2020

21-04-2020
 9

Verslagperiode Bestede uren

5 288 uur 42 min

6 6 uur 48 min

7 5 uur 0 min

8 2 uur 36 min

9 4 uur 36 min

totaal 307 uur 42 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Bij de bestede uren is de tijd tot en met het huidige, zesde verslag opgegeven.  
De bestede tijd over de verslagperiode bedraagt 6,2 uur.

12-04-2018 
 5

De bestede uren in de afgelopen verslagperiode zien op verzoeken van de 
bestuurder om de facturen die door gefailleerde onderneming verzonden zijn 
aan GE Grid GmbH te achterhalen en het opstellen van het opvolgend verslag.

31-10-2018 
 6

In de afgelopen verslagperiode is enkel tijd besteed aan de vordering op GE 
Grid GmbH, die de bestuurder uit hoofde van zijn regresrecht toch w il 
vervolgen. De bestede tijd bestaat in hoofdzaak uit het voorzien van informatie 
aan de advocaat van de bestuurder.

23-04-2019 
 7

In de afgelopen verslag periode is er enkel tijd besteed aan de incassering van 
de vordering op GE Grid GmbH.

22-10-2019 
 8

1. Inventarisatie

Zie verslag 5. 12-04-2018 
 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld 12-04-2018 
 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5



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

2. Personeel

Personeelsleden 
17

12-04-2018 
 5

Personeelsleden 
20

12-04-2018 
 5

Datum Aantal Toelichting

18-7-2017 17

totaal 17

Afgewikkeld. 31-10-2018 
 6

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Zie verslag 5. € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Zie verslag 5. € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

N.v.t. 12-04-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad € 15.647,50 € 2.138,75

totaal € 15.647,50 € 2.138,75

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill, oud ijzer € 19.604,40

totaal € 19.604,40 € 0,00

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 
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.

12-04-2018 
 5



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Prefaillissementsdebiteuren € 680.000,00 € 302.863,40 € 24.229,07

Boedeldebiteuren € 1.250,00 € 1.250,00 € 0,00

totaal € 681.250,00 € 304.113,40 € 24.229,07

Zie verslag 5.
De Nederlandse debiteur die aanvankelijk niet wenste te betalen, heeft de 
vordering voldaan. 
De discussie met de Duitse debiteur is nog niet afgerond. De bestuurder van 
de moedervennootschap wenst alsnog de vordering te gelde te maken. De 
moedervennootschap heeft hierbij ook een belang, nu zij gesubrogeerd is in 
de rechten van de bank. Thans is de bestuurder van de moedervennootschap 
met haar advocaat in overleg met een procesfinancier, die blijkbaar kansen ziet 
in een incasso. Tot op heden heb ik nog geen afdoende informatie ontvangen 
van de advocaat van de bestuurder. Ik heb wel bij de advocaat in overweging 
gegeven de vordering vanuit de boedel over te dragen.

12-04-2018 
 5

De bestuurder in dit faillissement heeft veel vertrouwen in de vordering op de 
Duitse debiteur GE Grid GmbH. Hij heeft daarvoor een Duitse advocaat bereid 
gevonden juridische acties te ondernemen. Voorwaarde is dat hij ten behoeve 
van deze advocaat de originele door gefailleerde vennootschap verzonden 
facturen achterhaalt. Op dit moment kan hij deze niet localiseren en heeft hij 
ook de curator verzocht de aan haar afgegeven administratie te doorzoeken. 
De curator is bereid hieraan mee te werken. Dit is nog niet volledig afgerond. 
In het volgende verslag wordt hierop teruggekomen.

31-10-2018 
 6

In aanvulling op hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is de Duitse advocaat 
van de bestuurder de incasso jegens de Duitse debiteur GE Grid GmbH gestart. 
Een reactie van GE Grid GmbH is tot op heden iuitgebleven. Aangezien de 
faillissementsboedel de debiteur is en de bestuurder de vordering niet middels 
cessie w il overnemen, kan het faillissement tot op heden niet worden 
afgewikkeld.
De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van de Duitse advocaat 
komen voor rekening van de bestuurder. 

23-04-2019 
 7

De door de bestuurder ingeschakelde Duitse advocaat is inmiddels de incasso 
gestart tegen GE Grid GmbH. In een eerste reactie van de zijde van de 
debiteur wordt afw ijzend gereageerd.
De bestuurder overweegt thans of hij nog meer wenst te investeren ter 
incasso van de vordering.

22-10-2019 
 8

De bestuurder heeft afgezien van het verder vervolgen van het incasso 
traject. Getracht is nog de vorderingen over te dragen aan een derde maar 
ook daar was geen belangstelling voor.
Dit punt is afgewikkeld

21-04-2020
 9



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

Bestede tijd: 2,1 uur 12-04-2018 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur 31-10-2018 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur 23-04-2019 
 7

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur 22-10-2019 
 8

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 21-04-2020
 9

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00 12-04-2018 
 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

Zie verslag 5.
Onder hoofdstuk debiteuren heb ik melding gemaakt van de feiten en 
omstandigheden die thans aan de orde zijn.

12-04-2018 
 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet aangetroffen. 12-04-2018 
 5

Geen beroep op gedaan. 12-04-2018 
 5

€ 26.203,25

Toelichting 
Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld.

12-04-2018 
 5

Bestede tijd: 0,1 uur 12-04-2018 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 31-10-2018 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 23-04-2019 
 7



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

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

N.v.t. 12-04-2018 
 5

Doorstarten onderneming

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

€ 18.500,00

Toelichting 
Opbrengst verkoop goodwill.

12-04-2018 
 5

- 12-04-2018 
 5

7. Rechtmatigheid

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

Zie verslag 5. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 5

Zie verslag 2. Dit punt is afgewikkeld. 31-10-2018 
 6



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Toelichting 
Zie verslag 5.
De afw ikkeling van de rechtmatigheidsaspecten hangen nauw samen met de 
uitkomst van de procedure jegens de Duitse debiteur. Vanwege deze 
samenhang kan ook dit onderwerp niet separaat worden afgewikkeld.

12-04-2018 
 5

Toelichting 
De afw ikkeling van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur hangt nauw 
samen met de incassering van de vordering op de Duitse debiteur. Onder 
hoofdstuk debiteuren ben ik hierop nader ingegaan. Ik verw ijs naar dit 
onderdeel.
Zodra er uitsluitsel is over de (on-)mogelijkheid van incassering van de Duitse 
debiteur, kan ook dit punt worden afgerond.

31-10-2018 
 6

Toelichting 
Nu de incasso jegens de Duitse debiteur nog niet is afgerond, kan ook punt 7.5 
niet worden afgewikkeld. Ik verwacht dat in de komende verslagperiode dit 
punt evenals de incassering van de vordering op de debiteur tot afronding kan 
komen.

23-04-2019 
 7

Toelichting 
De afw ikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid is afhankelijk van de 
incassering van de vordering op GE Grid GmbH. Er treedt vanwege de financiële 
complicaties met betrekking tot de incassering van de vordering op GE Grid 
GmbH een vertraging op in de afw ikkeling.

22-10-2019 
 8

Toelichting 
Er is op dit moment overleg tussen de curator en de advocaat van de 
bestuurder om te onderzoeken of een oplossing kan worden bereikt om het 
geschil aangaande de kwestie van onbehoorlijk bestuur te kunnen afronden. 
In de komende verslagperiode wordt dit afgerond. Dit aspect kon eerst 
opgepakt worden zodra duidelijk was of incasso van de vordering op de 
Duitse debiteur enig succes zou hebben. Nu blijkt dat deze mogelijkheden 
zijn uitgeput, wordt de discussie omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid 
voortvarend opgepakt.

21-04-2020
 9

Toelichting 
Zie verslag 5.
Dit hangt samen met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

12-04-2018 
 5

Toelichting 
Zie toelichting bij onbehoorlijk bestuur.

31-10-2018 
 6

Op dit punt kom ik terug zodra er duidelijkheid is omtrent punt 7.5 21-04-2020
 9



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Bestede tijd: 1,6 uur 12-04-2018 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 3,4 uur 31-10-2018 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 23-04-2019 
 7

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur 22-10-2019 
 8

Bestede tijd in verslagperiode: 2,7 uur 21-04-2020
 9

8. Crediteuren

€ 154.204,87

Toelichting 
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal € 134.288,21.
Daarnaast heeft de verhuurder een concurrente boedelvordering ingediend 
van € 28.375. De curator heeft deze voor een bedrag van € 19.916,66 
voorlopig erkend en voor een bedrag van € 8.458,34 betw ist.
Naast het eigen salaris verwacht de curator geen andere boedelvorderingen.

12-04-2018 
 5

€ 154.204,87

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

31-10-2018 
 6

€ 154.204,87

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

23-04-2019 
 7

€ 154.204,87

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

22-10-2019 
 8



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 374.592,00 12-04-2018 
 5

€ 374.592,00 31-10-2018 
 6

€ 374.592,00

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

23-04-2019 
 7

€ 374.592,00

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

22-10-2019 
 8

€ 374.592,00

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

21-04-2020
 9

€ 119.269,09

Toelichting 
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 19.571,69 en een 
laag-preferente vordering van € 99.697,40.

12-04-2018 
 5

€ 119.269,09

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

31-10-2018 
 6

€ 119.269,09

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

23-04-2019 
 7

€ 119.269,09

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

22-10-2019 
 8

€ 119.269,09

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

21-04-2020
 9



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.897,40

Toelichting 
Drie voormalige werknemers hebben een laag-preferente vordering ingediend.

12-04-2018 
 5

€ 1.897,40

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

31-10-2018 
 6

€ 1.987,40

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

23-04-2019 
 7

€ 1.897,40

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

22-10-2019 
 8

€ 1.897,40

Toelichting 
Geen w ijzigingen.

21-04-2020
 9

93 12-04-2018 
 5

93 31-10-2018 
 6

93 23-04-2019 
 7

93 22-10-2019 
 8

93 21-04-2020
 9



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.058.584,03 12-04-2018 
 5

€ 1.058.584,03

Toelichting 
Hiernaast wordt één concurrente vordering ad € 8.458,34 betw ist.

31-10-2018 
 6

€ 1.058.584,03

Toelichting 
Daarnaast wordt één concurrente vordering van € 8.458,34 betw ist.

23-04-2019 
 7

€ 1.058.584,03

Toelichting 
Daarnaast wordt één concurrente vordering van € 8.458,34 betw ist.

22-10-2019 
 8

€ 1.058.584,03

Toelichting 
Daarnaast wordt één concurrente vordering van € 8.458,34 betw ist,

21-04-2020
 9

Naar verwachting zal dit faillissement worden afgewikkeld wegens de toestand 
van de boedel.

12-04-2018 
 5

Opheffing wegens toestand van de boedel. 31-10-2018 
 6

Opheffing wegens gebrek aan baten. 23-04-2019 
 7

Opheffing wegens gebrek aan baten. 22-10-2019 
 8

Opheffing wegens gebrek aan baten. 21-04-2020
 9



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Bestede tijd: 0,5 uur 12-04-2018 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 31-10-2018 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 23-04-2019 
 7

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 22-10-2019 
 8

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 21-04-2020
 9

9. Procedures

N.v.t. 12-04-2018 
 5

N.v.t. 12-04-2018 
 5

N.v.t. 12-04-2018 
 5

10. Overig

- Overleg met de advocaat van de bestuurder inzake de Duitse debiteur en de 
rechtmatigheid om te komen tot een totale afronding.

12-04-2018 
 5



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De bestuurder stelt alles in het werk om de origele facturen die aan de Duitse 
debiteur zijn gezonden te achterhalen. Ik acht het een gerechtvaardigd belang 
van de bestuurder om in deze actie te ondernemen de facturen te achterhalen.

31-10-2018 
 6

Zie opmerkingen onder punt 10.1 in verslag 6. Tot op heden onveranderd, met 
dien verstande dat de Duitse advocaat inmiddels een incassobrief heeft 
opgesteld.

23-04-2019 
 7

In de komende verslagperiode zal de ontstane impasse met betrekking tot de 
incassering van de vordering op de Duitse debiteur GE Grid GmbH in relatie tot 
de bestuurdersaansprakelijkheid tot een afw ikkeling moeten komen.

22-10-2019 
 8

In de komende verslagperiode zal punt 7 worden afgerond. 21-04-2020
 9

Verslag 5: 
De vordering op de Duitse debiteur moet worden afgerond.
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en thans dient een en ander 
besproken te worden met de bestuurder.

Verslag 6:
De punten in het vorige verslag, die nauw samenhangen, dienen nog 
afgewikkeld te worden.

12-04-2018 
 5

Geen w ijzigingen. 31-10-2018 
 6

Geen w ijzigingen. 23-04-2019 
 7

Zodra punt 7 is afgerond, kan tot afw ikkeling van het faillissement worden 
overgegaan.

21-04-2020
 9

21-10-2020 21-04-2020
 9



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bestede tijd: 1,9 uur 12-04-2018 
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur 31-10-2018 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 1,9 uur 23-04-2019 
 7

Bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur 22-10-2019 
 8

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 21-04-2020
 9

Bijlagen
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