Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
20-05-2020
F.02/15/493
NL:TZ:0000007045:F001
06-10-2015

R-C
Curator

mr. I.C. Prenger- De Kwant
mr H.G.A.M. Spoormans

Algemene gegevens
Naam onderneming
M. de Ridder All Round Metaalbew erking B.V.

15-05-2018
5

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Bouw van sport- en recreatievaartuigen. Uitleenbureaus. Reparatie en
onderhoud van
schepen. Bew erking van metaal, met als specialisatie het bew erken van
roestvrijstaal. Uitlenen
van personeel.

15-05-2018
5

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 870.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -20.000,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
11

Boedelsaldo

15-05-2018
5

Boedelsaldo
€ 74.151,15

15-05-2018
5

€ 74.150,66

19-11-2018
9

€ 74.150,21

16-05-2019
10

€ 74.149,67

21-11-2019
11

€ 74.149,15

20-05-2020
12

Verslagperiode
van
31-10-2017

15-05-2018
5

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

19-11-2018
9

t/m
10-11-2018
van
11-11-2018

16-05-2019
10

t/m
10-5-2019
van
11-5-2019

21-11-2019
11

t/m
10-11-2019
van
11-11-2019
t/m
10-5-2020

Bestede uren

20-05-2020
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

2 uur 42 min

9

1 uur 6 min

10

1 uur 48 min

11

0 uur 42 min

12

1 uur 42 min

totaal

8 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren: 162,6

15-05-2018
5

Totaal aantal uren: 163,7

19-11-2018
9

Totaal aantal uren: 165,5

16-05-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van M. de Ridder All Round Metaalbew erking B.V. is M. de
Ridder
Holding B.V. Enig aandeelhouder van M. de Ridder All Round Metaalbew erking
B.V. is de
heer M.W .J. de Ridder. In 2013 is de heer M. van der Goot in dienst gekomen
als commercieel
directeur.
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1.2 Lopende procedures
Nvt

1.3 Verzekeringen

15-05-2018
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1.3 Verzekeringen
M. de Ridder All Round Metaalbew erking B.V. heeft de navolgende
verzekeringen bij
Nationale Nederlanden afgesloten: autoverzekering;
inventaris/goederenverzekering;
gebouw enverzekering; autoverzekering t.b.v. aanhanger; aansprakelijkheid
bedrijvenverzekering; milieuschadeverzekering. De premie van deze
verzekering w as betaald
t/m oktober. In verband met het faillissement heeft Nationale Nederlanden de
verzekeringen
beëindigd. Naar aanleiding hiervan heeft de curator overleg gepleegd hierover
met Nationale Nederlanden en w orden alle verzekeringen, met uitzondering
van de autoverzekering,
hersteld.
Daarnaast heeft M. de Ridder All Round Metaalbew erking B.V. een
rechtsbijstandverzekering
bij de DAS. De premie over deze verzekering is voldaan tot 7 januari 2016.

15-05-2018
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1.4 Huur
M. de Ridder All Round Metaalbew erking B.V. huurt het pand aan de Oliemolen
11 te
Dinteloord van M. de Ridder Holding B.V. In verband met een achterstand in de
betaling
schijnt de huurovereenkomst op 30 september 2015 door M. de Ridder Holding
B.V. te zijn
opgezegd met ingang van 1 oktober 2015. Het bedrijfspand w erd evenw el ten
tijde van het
faillissement en overigens nu nog steeds door M. de Ridder All Round
Metaalbew erking B.V. gebruikt. Een en ander w ordt nog nader onderzocht. De
huurovereenkomst is reeds vóór faillissementsdatum met w ederzijds
goedvinden beëindigd.

15-05-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
In 2007 is er door M. de Rider All Round Metaalbew erkingen B.V. geïnvesteerd
in een nieuw e bedrijfshal en in 2008 is er geïnvesteerd in een lasersnijmachine
ten bedrag van € 400.000,00. Doordat korte tijd na het aanschaffen van de
lasersnijmachine de recessie uitbrak,
heeft M. de Ridder All Round Metaalbew erking B.V. de machine nooit rendabel
kunnen
maken. Klanten van M. de Ridder All Round Metaal-bew erking B.V. gingen
failliet, hadden
minder w erk of gingen het w erk zelf uitvoeren. Ten gevolge daarvan is de
schuldenlast van M.
de Ridder All Round Metaalbew erking B.V. enorm opgelopen. Doordat zij
daardoor niet meer
aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft zij uiteindelijk haar eigen
faillissement
aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

15-05-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

15-05-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-10-2015

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met de w erknemers in verband met de ontslagaanzegging en
daarmee
verband houdende overige w erkzaamheden. Correspondentie met
w erknemers en UW V (onder meer) over beëindiging van de dienstverbanden.

15-05-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventariseren biedingen op lasersnijmachine alsmede correspondentie en
overleg daarover
met pandhouder.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

15-05-2018
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Bedrijfsinventaris bestaande uit onder meer een heftruck, magazijnstellingen,
palletstellingen,
palletw agens, magazijnkarren, verrijdbare w erktafels, aanhanger,
boormachine,
schuurmachine, bovenloopkranen, containerbakken, hefbak, elektrische hooglaagtafel.
Kantoorinventaris bestaande uit onder meer bureaus. Bureaustoelen,
w andmeubels,
computerapparatuur, telefooncentrale, keukenapparatuur.
In het kader van een doorstart is een gedeelte van de bedrijfsinventaris
verkocht voor een
bedrag van € 15.500,00 exclusief BTW . De resterende inventaris dient nog te
w orden
verkocht. Inmiddels is ook het resterende gedeelte van de bedrijfsmiddelen
verkocht voor een
bedrag van € 32.000,00 exclusief BTW .

15-05-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

15-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefonisch overleg in verband met laten uitvoeren taxatie.
Onderzoek
bodemvoorrecht fiscus. Correspondentie, besprekingen en telefonisch overleg
met mogelijk
gegadigden voor overname van de bedrijfsmiddelen. Bestuderen
taxatierapporten.
Correspondentie alsmede overleg en telefonische contacten met gegadigden
voor (eventuele)
overname van de bedrijfsmiddelen. Opstellen koopovereenkomst alsmede
daarmee gepaard
gaande correspondentie en telefonische contacten. Overleg, correspondentie
alsmede
telefonische contacten met gegadigden over de verkoop van het resterende
gedeelte van de
bedrijfsmiddelen. Afronden verkoop resterende gedeelte van de
bedrijfsmiddelen. In dat
verband is overleg gevoerd met de koper en gecorrespondeerd met de
rechter-commissaris.
Overleg met gegadigden en De Lage Landen (pandhouder) over de (w ijze van)
verkoop van
een lasersnijmachine.
Correspondentie en telefonisch contact met potentiële gegadigden voor
overname
lasersnijmachine alsmede in dat verband overleg met beide pandhouders (De
Lage Landen en
Rabobank). De onderhandelingen bevinden zich thans in een vergevorderd
stadium.
De lasersnijmachine is inmiddels, na verkregen toestemming van de
rechtercommissaris,
verkocht en geleverd. In dat verband zijn w erkzaamheden verricht die zien
op het onderhandelingstraject alsmede op de vaststelling van de
koopovereenkomst.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad bestaat uit voorraad RVS en ander materiaal dat gebruikt w ordt voor
de
metaalbew erking door M. de Ridder All Round Metaalbew erking B.V.
Onderhanden w erk bestaat uit opdrachten die lopen bij Lonka en Schür.
Verkoopopbrengst voorraad: € 3.500,00.

15-05-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Telefonisch contact en correspondentie in verband met lopende
w erkzaamheden Lonka en
Schür.

3.8 Andere activa

15-05-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 17.500,00
totaal

€ 17.500,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Goodw ill (handelsnaam, domeinnamen, klantenbestand, IE-rechten et cetera).

15-05-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie alsmede overleg en telefonische contacten met gegadigden
voor (eventuele)
overname van de goodw ill. Zie voor het overige hierboven onder 3.8.

15-05-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 48.000,00

€ 16.142,20

€ 48.000,00

€ 16.142,20

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Nog niet bekend. De opbrengst zal in de komende verslagperiode w orden
geïnventariseerd.

15-05-2018
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€ 16.142,20 (dient nog te w orden afgedragen aan de boedel).

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hierboven onder 3.11.
Inventariseren bedragen die bank nog dient af te dragen aan boedel gelet op
w erking van het
bepaalde in artikel 23 Fw .

15-05-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 357.415,44

15-05-2018

5
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een vordering ingediend van € 357.415,44. De curator dient de
hoogte van deze
vordering nog te verifiëren aan de hand van schriftelijke bescheiden die bij de
bank zijn
opgevraagd.

5.2 Leasecontracten
In onderzoek. Curanda heeft met De Lage Landen een zogenaamde "financiële
leaseovereenkomst" gesloten op grond w aarvan De Lage Landen curanda een
financiering
heeft verstrekt voor de aankoop van een lasersnijmachine.

15-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek (zie hierboven onder 5.1). Bank heeft pandrecht op inventaris
alsmede
vorderingen op debiteuren.

15-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
In onderzoek (zie hierboven onder 5.1). Zie hierboven onder 5.3.

15-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover crediteuren een beroep op een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud
hebben
gedaan zijn de door hen geleverde zaken teruggenomen, indien en voor zover
deze zich nog
in de boedel bevonden.
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5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-05-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en telefonisch onderhoud met banken in verband met
faillissement +
blokkeren rekeningen. Bestuderen + administreren bankafschriften.
Correspondentie
Rabobank in verband met opvragen onderliggende stukken financieringen.
Bestuderen
kredietdocumentatie uit administratie. Correspondentie met bank over taxatie.
Correspondentie alsmede telefonisch overleg met bank in verband met
verkoop van de activa
in het kader van de doorstart (zie ook hieronder onder 6). Correspondentie en
telefonisch
overleg met de bank over de w ijze van verkoop van de resterende
bedrijfsmiddelen. Overleg
met Rabobank en De Lage Landen over de (w ijze van) verkoop van het
resterende gedeelte
van de bedrijfsmiddelen alsmede daarmee samenhangende correspondentie
en telefonische
contacten.
Bestuderen + administreren bankafschriften. Overleg met De Lage Landen over
biedingen op
lasersnijmachine.
Correspondentie alsmede telefonisch onderhoud met Rabobank over het
opstellen van de
eindafrekening tussen de bank en de boedel. Overleg met De Lage Landen en
Rabobank over
de verkoop van de lasersnijmachine en de in dat kader ontvangen biedingen.
Zie voorgaand verslag alsmede bestuderen + administreren bankafschriften.
Overleg met De Lage Landen over de verdeling van de verkoopopbrengst van
de lasersnijmachine alsmede daarmee samenhangende correspondentie en
telefonisch contact.

15-05-2018
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Bestuderen + administreren bankafschriften.

19-11-2018
9

Correspondentie en overleg met Rabobank over afw ikkeling debiteuren.

16-05-2019
10

Bestuderen + administreren bankafschriften.

21-11-2019
11

Zie voorgaand verslag.

20-05-2020
12

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nvt

15-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In het kader van een (beperkte) doorstart in de vorm van een activatransactie
w aarbij
eveneens de goodw ill is verkocht, zijn de ondernemingsactiviteiten
(gedeeltelijk) voortgezet.
De doorstartende partij heeft een gedeelte van de hierboven genoemde activa
overgenomen.
Daarnaast heeft de doorstartende partij een gedeelte van het
personeelsbestand een nieuw
dienstverband aangeboden.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 36.500,00

15-05-2018
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Toelichting
€ 36.500,00 w aarvan een gedeelte in termijnen w ordt voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De mogelijkheden van een doorstart w orden momenteel onderzocht. Daartoe
zijn tot op heden
meerdere gesprekken gevoerd met potentiële overnamekandidaten. Zie
hierboven onder 3.8.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. Aan voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerd kw alificeert als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1 BW en
behoeft derhalve
geen goedkeurende accountantsverklaring te overleggen.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-05-2018
5

20-05-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie verzekeringsportefeuille. Bestuderen huuropzegging Oliemolen
11. Overleg +
correspondentie met assurantietussenpersoon over prolongeren
verzekeringsportefeuille +
eventuele beëindiging van verzekeringen. Overleg + correspondentie Nationale
Nederlanden
over verzekeringsportefeuille. Correspondentie alsmede telefonisch overleg
met verzekeraars
over voortzetten van de relevante verzekeringspolissen. Correspondentie met
verzekeraars
over gedeeltelijke instandhouding polissen. Correspondentie met
energieleveranciers over
doorlevering+contractovername. Correspondentie met Belastingdienst over
opgelegde
(naheffings-)aanslagen. Correspondentie met verzekeraars over de betaling
van de premies
betreffende de onderscheidene verzekeringspolissen.
Zie voorgaand verslag.
Correspondentie alsmede overleg met doorstartende partij over
betalingsregeling.
Correspondentie met verzekeraar over beëindiging van de verzekeringspolis.

15-05-2018
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Overleg met de bestuurder over de vordering van Rabobank.

16-05-2019
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 63.175,80

15-05-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.927,00

15-05-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 15.818,59

15-05-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.867,25

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-05-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

15-05-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 61.597,19
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet aan te geven.
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5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteurenpositie + aanschrijven crediteuren alsmede overige
correspondentie
in verband met verificatie vorderingen. Voortzetten verificatie van de
ingediende vorderingen
alsmede daarmee gepaard gaande correspondentie en telefonische contacten.
Correspondentie met enkele nagekomen crediteuren in verband met de
verificatie van de
vorderingen.
Zie voorgaand verslag.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nvt

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Doorstart onderneming trachten te realiseren. Nader inventariseren
crediteurenpositie.
Verrichten onderzoeken zoals genoemd onder punt 7 alsmede onderzoek naar
de achtergrond
van het faillissement. Zie voorgaand verslag alsmede afw ikkeling verkoop
resterende
bedrijfsmiddelen.
Zie voorgaand verslag.
Na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek kan het faillissement w orden
opgeheven.
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De curator is thans doende om de rechtmatigheidsonderzoeken af te ronden.
Vervolgens kan het faillissement voor opheffing w orden voorgedragen, mits
niet is gebleken van onregelmatigheden.

20-05-2020
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet aan te geven.

15-05-2018
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De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

19-11-2018
9

Zie voorgaand verslag.

21-11-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
20-11-2020

20-05-2020
12

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen aanvangsverslag alsmede correspondentie daarover met RC.
Opstellen
vervolgverslag alsmede correspondentie daarover met RC.
Zie voorgaand verslag.

Bijlagen
Bijlagen

15-05-2018
5

