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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van de W al Metaalbew erking BV

14-08-2019
1

Gegevens onderneming
KvK 08089590;
Harselaarsew eg 131
3781 MA BARNEVELD

14-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Machinebouw en machineonderhoud.

14-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 122.446,00

€ -34.030,00

2018

€ 565.815,00

€ -48.920,00

€ 167.509,00

2017

€ 669.240,00

€ -22.790,00

€ 198.457,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De administratie is intern bijgehouden; de jaarrekening 2017 is door een
externe accountant opgesteld. Over 2018 en 2018 is nog geen jaarrekening
opgesteld.

14-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

14-08-2019
1

Toelichting
Naast de DGA (niet in loondienst) w aren er 3 personeelsleden w erkzaam,
w aarvan 1 volledig arbeidsongeschikt.

Boedelsaldo
€ 0,00

14-08-2019
1

Toelichting
Er zijn nog geen activa te gelde gemaakt.
€ 62.319,96

13-11-2019
2

€ 25.129,75

08-07-2020
3

€ 67.494,00

02-11-2020
5

Toelichting
Het saldo van de rekening van gefailleerde bij de Rabobank is vrijgevallen.
Zie voor toelichting hierna.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-7-2019

14-08-2019
1

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019

13-11-2019
2

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

08-07-2020
3

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

09-10-2020
4

t/m
9-10-2020
van
10-10-2020

02-11-2020
5

t/m
30-10-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 3 min

2

29 uur 12 min

3

19 uur 21 min

4

6 uur 9 min

5

8 uur 6 min

totaal

124 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w ordt gevoerd door Van Ginkel Holding BV, die tevens enig
aandeelhouder is.
Bestuurder van de Holding is de heer W . van Ginkel.

14-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

14-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringsportefeuille is geïnventariseerd. Verzekeringen zijn zoveel
mogelijk beëindigd c.q. aangepast in het belang van de boedel.

14-08-2019
1

Er is een bedrag aan premierestitutie ontvangen in de boedel van € 1.114,21.
Daarnaast is op de Raborekening van gefailleerde een bedrag van € 779,63
aan premierestituties ontvangen, dat niet onder het pandrecht van de bank
valt.

13-11-2019
2

1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Harselaarsew eg 131 te Barneveld is gehuurd. De huur
bedraagt
€ 4.849,75 ex btw per maand. De huur is voldaan t/m juli 2019.
De huur is opgezegd tegen 18 oktober 2019.

14-08-2019
1

In de hierna te melden activatransactie is mede begrepen de overname van de
huur per 15 augustus 2019. De boedelschuld terzake van de huur bedraagt
derhalve € 2424,87 ex btw .

13-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Van de W al Metaalbew erking BV is in 2000 opgericht. De aandelen zijn in 2016
overgenomen door Van Ginkel Holding BV. De activiteiten richtten zich
hoofdzakelijk op machinebouw en onderhoud. Het aantal opdrachten voor
nieuw te bouw en machines is gestaag afgenomen en ten laatste geheel
w eggevallen. Daarmee nam ook de vraag naar onderhoudsw erk en
reparatiew erk af. Een belangrijke oorzaak hiervan is de veroudering van het
machinepark, dat niet gedigitaliseerd of geautomatiseerd is. Voor de bouw en
onderhoud van een nieuw e generatie machines w as gefailleerde niet
geëquipeerd. Daarin is bij gebrek aan middelen ook niet meer geïnvesteerd.
Afnemende opdrachten en toenemend verlies heeft de directie genoodzaakt
het eigen faillissement aan te vragen.

14-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

14-08-2019
1

Toelichting
Naast de DGA w aren 3 personeelsleden in dienst van gefailleerde, w aarvan 1
volledig arbeidsongeschikt en 1 parttime w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

14-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-7-2019

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken in de boedel aanw ezig.

14-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

machines en inventaris

€ 44.729,00

totaal

€ 44.729,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De genoemde bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd en getaxeerd.

14-08-2019
1

Genoemde verkoopopbrengst is excl. btw en valt in de boedel daar het
bodemrecht van de fiscus van toepassing is.

13-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing op machines en
inventaris.

14-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraden en voertuigen

€ 7.771,00

totaal

€ 7.771,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden bestaan uit een w inkelvoorraad en restant materialen. Deze zijn
beschreven en getaxeerd.

14-08-2019
1

De genoemde verkoopopbrengst is excl. btw . Op de voorraden en voertuigen
is een stil pandrecht gevestigd ten gunste van de Rabobank. Er is een
boedelvergoeding overeengekomen van 10% in geval de opbrengst aan de
Rabobank toekomt. Met de Rabobank is echter nog niet afgerekend in
afw achting van het stellen van vervangende zekerheid. Zie nader hieronder
sub 5.

13-11-2019
2

Inmiddels is de genoemde opbrengst in de boedel gevallen daar de
Rabobank afstand heeft gedaan van haar stil pandrecht. Zie nader hieronder
sub 5.

02-11-2020
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 870,10

totaal

€ 870,10

Boedelbijdrage

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 0,00

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsvorderingen

€ 41.514,74

€ 36.714,92

totaal

€ 41.514,74

€ 36.714,92

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De handelsvorderingen zijn stil verpand aan de Rabobank. Er is overleg over
de invordering.

14-08-2019
1

Opgemerkt w ordt dat een bedrag van € 4.334,86 aan vorderingen is
gefactureerd na de laatst geregistreerde pandlijst en daarom niet verpand is.
Met betrekking tot de invordering van de openstaande vorderingen zijn in
overleg met de bank nog geen maatregelen getroffen. Dit in afw achting van de
vraag of vervangende zekerheid w ordt geboden aan de Rabobank. (zie
hieronder sub 5). De betalingen op de vorderingen vinden inmiddels geleidelijk
plaats zonder incassomaatregelen.
Van de niet verpande vorderingen is op de Raborekening van gefailleerde een
bedrag ontvangen van € 2.653,60.
Het totaal aan openstaande handelsvorderingen bedraagt thans nog ruim €
17.000,-.

13-11-2019
2

In totaal is aan betalingen op handelsvorderingen ontvangen € 38.219,15,
w aarvan € 2.983,49 aan boedelvorderingen. Onbetaald is nog een bedrag van
€ 6.151,- w aarvan € 1.351,- aan boedelvorderingen. Gezien de beperkte
omvang van de individuele vorderingen w ordt afgezien van verdere
invordering.

08-07-2020
3

Genoemde bedragen zijn ontvangen op de betaalrekening van gefailleerde bij
de Rabobank. Afrekening met de bank zal plaatsvinden afhankelijk van het
stellen van vervangende zekerheid door de DGA voor de door gefailleerde
gestelde zekerheden. Zie nader hieronder sub 5.
Aan handelsvorderingen is in totaal € 39.698,41 ontvangen w aarvan €
2.983,49 aan in de boedel vallende handelsvorderingen. Deze bedragen zijn
begrepen in het banksaldo van gefailleerde bij de Rabobank, dat aan de
boedel is vrijgegeven. Zie nader hieronder sub 5.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

02-11-2020
5

€ 213.000,00

14-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering aangemeld van € 213.000,-. Het gaat om
een vordering op de DGA in privé, w aarvoor gefailleerde zich (later) als
hoofdelijk medeschuldenaar heeft verbonden en w aarvoor onderstaande
zekerheden zijn verstrekt door gefailleerde. Deze zekerheid is niet in strijd met
de statuten.
Er w as op faillissementsdatum een banksaldo aanw ezig van € 24.516,- Credit.
Opgemerkt w ordt dat voorzover gefailleerde w ordt uitgew onnen ten behoeve
van de DGA, de boedel een verhaalsrecht heeft op laatstgenoemde.

Toelichting vordering van bank(en)
Er is overleg gaande tussen de heer Van Ginkel en de Rabobank over het
verstrekken van vervangende zekerheid door eerstgenoemde. In geval
daarover overeenstemming w ordt bereikt, dan vallen de vorderingen en
banksaldi vrij in de boedel.

13-11-2019
2

Het saldo op de Raborekening bedraagt per heden € 40.729,-. Hierin is
begrepen aan niet verpande betalingen € 779,63 aan premierestituties; €
2.653,60 aan niet verpande vorderingen en € 1.906,80 aan ZW uitkering
tijdens faillissement.
€ 213.000,00

08-07-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Tot heden is de heer Van Ginkel er nog niet in geslaagd overeenstemming te
bereiken met de Rabobank over het stellen van vervangende zekerheid voor
bovengenoemde vordering. De door gefailleerde geboden zekerheden zijn ten
gevolge van het faillissement merendeels ten nadele van de bank verloren
gegaan. Thans bedraagt de omvang van de zekerheidsrechten die de bank
jegens de boedel kan uitoefenen
€ 35.236,- aan verpande debiteuren en € 7.777,- aan netto opbrengst uit de
verkoop van de verpande roerende zaken. Dit laatste bedrag bevindt zich nog
in de boedel.
Het zoeken naar een oplossing w ordt voortgezet.

Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels is overeenstemming bereikt tussen de Rabobank en de heer Van
Ginkel. De overeenkomst zal op korte termijn w orden vastgelegd. Gevolg
hiervan zal zijn dat de zekerheden van de Rabobank tegenover de boedel
w orden vrijgegeven. Een bedrag van € 40.885,- + p.m. zal dan in de boedel
vloeien.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Zoals in het voorgaande verslag is gemeld, is er overeenstemming bereikt
met de Rabobank over het verstrekken van vervangende zekerheid door de
heer Van Ginkel. Dit heeft tot gevolg dat de vordering van de Rabobank op
gefailleerde is vervallen evenals de daarvoor verstrekte zekerheden in de
vorm van stil pandrecht op roerende activa en vorderingen in de boedel.
Naast het vrijvallen in de boedel van de opbrengst van de niet-bodemzaken
ad € 7.771,- is ook de opbrengst van de betaalde vorderingen, alsmede het

09-10-2020
4

02-11-2020
5

banksaldo op de rekening van gefailleerde ad
€ 42.364,45 met inbegrip van € 2.983,40 aan boedelvorderingen aan de
boedel uitgekeerd. Voor een specificatie w ordt verw ezen naar het financieel
verslag.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen lease contracten bekend.

14-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten gunste van de Rabobank is voor bovengenoemde vordering stil pandrecht
gevestigd op machines, voertuigen, inventaris, voorraden en vorderingen.

14-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De separatistenpositie van de bank is i.c. beperkt tot de niet bodemzaken t.w .
voertuigen en voorraden. Overleg met de bank over de verkoop is gaande.

14-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Aanspraken op eigendomsvoorbehoud is beperkt tot enkele onderdelen van de
voorraad. Deze w orden zo veel mogelijk gehonoreerd en afgew ikkeld.

14-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op retentierecht.

14-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen recht van reclame ingeroepen.

14-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Nu de Rabobank haar zekerheden heeft vrijgegeven zijn er geen
boedelbijdragen voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-11-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

14-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Doorstart van de onderneming ligt niet in de verw achting.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is bijgehouden tot aan faillissementsdatum.

14-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 5 maart 2019.

14-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
De storting van het geplaatste kapitaal heeft volgens de administratie
plaatsgevonden door inbreng van de eenmanszaak Van de W al
Metaalbew erking in 2000.

14-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

14-08-2019
1

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

14-08-2019
1

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen gevonden voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er zijn geen aanw ijzingen dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden.

14-08-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.705,00

14-08-2019
1

Toelichting
Aan boedelschulden zijn aanw ezig kosten van taxatie € 1.600,- en aan kosten
administrateur
€ 105,- beide ex btw .
Voorts zijn er boedelvorderingen te verw achten van het UW V terzake van
overgenomen loonverplichtingen alsmede terzake van de huur van de
bedrijfsruimte.
€ 2.934,09

13-11-2019
2

Toelichting
Genoemde boedelschuld betreft de huur incl. btw over de opzegtermijn.
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
De eerdergenoemde boedelkosten zijn voldaan.
€ 19.560,86

08-07-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 16.626,77. Het totaal aan
boedelschulden bedraagt nu € 19.560,86.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.234,00

14-08-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend aan LH en OB als hiervoor aangegeven.
Er zijn nog vorderingen te verw achten aan LH over juni en juli alsmede aan OB
over het 2e kw artaal van 2019.
€ 53.189,00

13-11-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft nadere vorderingen ingediend.
€ 54.883,00

08-07-2020
3

Toelichting
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend. De salarissen zijn betaald tot
en met juli 2019. De vordering van het UW V zal naar verw achting beperkt zijn.
€ 4.749,85
Toelichting
Het UW V heeft een premievordering ingediend van € 770,08 en een
loonvordering pre-faillissement van
€ 3.979,77.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-08-2019
1

08-07-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

14-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

14-08-2019
1

27

13-11-2019
2

30

08-07-2020
3

32

09-10-2020
4

Toelichting
Aan de crediteuren is onder andere een vordering toegevoegd van € 15.229,van Van Ginkel Holding BV.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.100,00

14-08-2019
1

Toelichting
Het aantal en de omvang van de concurrente crediteuren in beperkt gebleven.
€ 13.049,24

13-11-2019
2

Toelichting
Enkele crediteuren hebben nader vorderingen ingediend.
€ 19.697,45

08-07-2020
3

€ 36.269,63

09-10-2020
4

Toelichting
Zie hiervoor.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is thans nog niet te voorzien.

14-08-2019
1

Indien de hiervoor sub 5 omschreven overeenstemming definitief is, zal dit
leiden tot een vereenvoudigde afw ikkeling van het faillissement.

09-10-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslag periode zullen de volgende w erkzaamheden
plaatsvinden:
- verkoop activa;
- nader onderzoek administratie;
- onderzoek (ver)nietig(baar)heid zekerheidsvertrekking door failliet;
- invordering debiteuren in overleg met de bank;
- vaststelling vorderingen UW V;
- vaststelling vorderingen fiscus;
- afw ikkeling zekerheden Rabobank in relatie tot de DGA.

14-08-2019
1

In de komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden
plaatsvinden:
- invordering debiteuren in overleg met de bank;
- vaststelling vorderingen UW V;
- vaststelling vorderingen fiscus;
- afw ikkeling zekerheden Rabobank in relatie tot de DGA.

13-11-2019
2

In de komende verslagperiode zal naar een oplossing w orden gezocht voor
een vervangende zekerheid ten gunste van de Rabobank.

08-07-2020
3

Naar verw achting zal in de komende verslagperiode een vereenvoudigde
afw ikkeling van het faillissement kunnen w orden voorbereid.

09-10-2020
4

Nu is afgerekend met de Rabobank en er ook geen activa meer in de boedel
zijn te verw achten, is duidelijk dat na voldoening van de boedelkosten en schulden uit het resterende actief slechts een gedeelte van de preferente
vorderingen kan w orden voldaan.

02-11-2020
5

Derhalve komt dit faillissement nu in aanmerking voor vereenvoudigde
afw ikkeling ex art. 137a e.v. Fw .
Het verzoek daartoe w ordt met dit verslag ingediend.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Deze is nog niet aan te geven.

14-08-2019
1

Zie hiervoor.

09-10-2020
4

Dit faillissement w ordt thans voorgedragen voor vereenvoudigde afw ikkeling.

02-11-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

14-08-2019
1

