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

7
20-07-2021
F.05/19/380
NL:TZ:0000115660:F002
25-09-2019

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr A.J. Stokkers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Ginkel Trucks Ederveen B.V.

21-10-2019
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Ede,
vestigingsadres te (6744 PB) Ederveen aan de Bruinehorst 28,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09121419.

21-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Handel in reparatie van trucks.

21-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 571.126,00

€ 6.262.551,00

2018

€ 440.825,00

€ 6.189.883,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
29

21-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 212.508,00

21-10-2019
1

€ 215.343,31

24-12-2019
2

€ 183.859,89

19-04-2020
3

€ 181.063,33

30-07-2020
4

€ 181.063,33

30-10-2020
5

€ 169.485,11

01-02-2021
6

€ 169.506,65

20-07-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-9-2019

21-10-2019
1

t/m
15-10-2019
van
21-12-2019

19-04-2020
3

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020

30-07-2020
4

t/m
25-7-2020
van
26-7-2020

30-10-2020
5

t/m
24-10-2020
van
25-10-2020

01-02-2021
6

t/m
25-1-2021
van
1-2-2021

20-07-2021
7

t/m
19-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

78 uur 0 min

2

32 uur 0 min

3

9 uur 6 min

4

9 uur 54 min

5

10 uur 48 min

6

10 uur 6 min

7

23 uur 54 min

totaal

173 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Van Ginkel Trucks Ederveen B.V.
(hierna: 'Van Ginkel Ederveen') is de besloten vennootschap Van Ginkel Trucks
Holding B.V. Bestuurders van van Ginkel Trucks Holding B.V. zijn de besloten
vennootschappen Edmar Beheer B.V. en W ulfert Beheer B.V. Bestuurders van
Edmar Beheer B.V. en W ulfert Beheer B.V. zijn respectievelijk de heer W . van
Ginkel en de heer E.A. van Ginkel.

21-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

21-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen w orden
geïnventariseerd en zo nodig beeindigd.

21-10-2019
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan het adres Bruinehorst 28 te Ederveen w erd gehuurd van
Van Ginkel Trucks Holding B.V. De huurovereenkomst is in het kader van een
overname (zie hierna onder punt 3) op nader met Van Ginkel Trucks Holding
B.V. overeengekomen voorw aarden voortgezet door de besloten
vennootschap Bakker Bedrijfsw agens Ederveen B.V.

1.5 Oorzaak faillissement

21-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
In een eerste gesprek hebben de bestuurders van Van Ginkel Ederveen
toegelicht dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in een
aaneenschakeling van financiële en bedrijfseconomische tegenslagen,
beginnend met het faillissement van Ginaf Trucks te Veenendaal in 2011 (een
belangrijke partner van Van Ginkel Ederveen), de daarop volgende overname
van die onderneming door een Chinese investeerder en de ontw ikkelingen
rond de investering en in de ontw ikkeling van eigen producten. Met de
bestuurders zal op korte termijn nader over de achtergrond en de oorzaken
van het faillissement w orden gesproken.

21-10-2019
1

Bij gelegenheid van een vervolgbespreking zijn de oorzaken van het
faillissement door de bestuurders als volgt nader toegelicht.

24-12-2019
2

a. Van Ginkel Ederveen is in 1992 afgesplitst van het familiebedrijf GINAF
te Veenendaal.
b. De beide bestuurders hebben het afgesplitste deel van de onderneming
bij die gelegenheid overgenomen van hun vader.
c. In het kader van de uitbreiding van de activiteiten met een vestiging
te Utrecht is in 2002 Van Ginkel Utrecht opgericht. De activiteiten van
die vennootschap zijn gestart in 2003.
d. In de jaren 2009 tot 2011 liepen de resultaten sterk terug als gevolg van
de economische crisis.
e. In 2011 ging vervolgens GINAF Veenendaal (de belangrijkste leverancier
van Van Ginkel Ederveen en Van Ginkel Utrecht) failliet. Dit gaf problemen
met leveringen, levertermijnen en garanties en had daarnaast meer in
in het algemeen een negatieve uitstraling op Van Ginkel Ederveen en Van
Ginkel Utrecht.
f. Het faillissement van GINAF Veenendaal leidde tot een overname door een
buitenlandse partij. De doorstarter besloot echter in 2017 te stoppen
met het bouw en van terreinw agens.
g. Ongeveer driekw art van de omzet van Van Ginkel Ederveen en Van Ginkel
Utrecht kw am daarmee onder druk te staan, in die zin dat klanten andere
merken gingen kopen.
h. De doorstarter stopte daarnaast met de productie van bijzondere
onderdelen. Van Ginkel Ederveen en Van Ginkel Utrecht zijn die
onderdelen daarop zelf gaan ontw ikkelen, hetgeen grote investeringen
vergde.
i. Daarnaast kregen de beide vennootschappen te kampen met tegenslagen
in de vorm van de diefstal van een groot aantal navigatiesystemen in 2015
(schade ± € 250.000,--) en verlieslatende onderhoudsactiviteiten in een
inmiddels geliquideerde vestiging in Den Bosch (verlies ± € 200.000,--).
j. Tegen de achtergrond van deze ontw ikkelingen hebben de bestuurders
gezocht naar een overnamekandidaat. Een overname bleek echter niet
gerealiseerd te kunnen w orden, met als gevolg dat de vennootschappen
een eigen faillissementsaangifte hebben moeten indienen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
29

21-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
29

21-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
In overleg met het UW V is een centrale intakebijeenkomst georganiseerd om
de aanspraken van de w erknemers onder de loongarantieregeling af te
w ikkelen.

21-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Van Ginkel Ederveen heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 178.308,00

€ 4.200,00

totaal

€ 178.308,00

€ 4.200,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

21-10-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Van Ginkel Ederveen bestaan uit de inventaris van de
bedrijfsruimte aan het adres Bruinehorst 28 te Ederveen, rollend materieel en
bedrijfsauto's.
De bedrijfsmiddelen zijn, tezamen met de voorraad, in het kader van een
overname gekocht door de besloten vennootschap Bakker Bedrijfsw agens
Ederveen B.V. voor een bedrag van € 330.228,--. De opbrengst van de
voorraad, het rollend materieel en de bedrijfsauto's (in totaal € 154.920,--) is
betaald aan de pandhouder (zie hierna onder 5.3). De opbrengst van de
inventaris (€ 178.308,--) is in verband met het bodemvoorrecht van de
Belastingdienst betaald op de boedelrekening.

21-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie onder 3.3.

21-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie onder 3.3.

21-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

immateriële activa

€ 30.000,00

totaal

€ 30.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van de onder 3.3 bedoelde overname zijn de immateriële activa
van Van Ginkel Ederveen verkocht aan Bakker Bedrijfsw agens Ederveen B.V.

3.9 Werkzaamheden andere activa

21-10-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

pré-faillissementsdebiteuren

€ 600.717,00

totaal

€ 600.717,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenadministratie vermeld voor een totaalbedrag van € X aan
debiteuren.
De vorderingen op debiteuren w orden geïnd door de pandhouder, zie hierna
onder 5.3.

21-10-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Eindverslag:
De inning van de vorderingen op debiteuren door de pandhouder is, op
enkele (betw iste) vorderingen na, afgerond. Er zal geen sprake zijn van een
aan de boedel uit te keren surplus.

20-07-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.646.979,32
Toelichting vordering van bank(en)
Uit hoofde van een aan Van Ginkel Ederveen, haar moedervennootschap Van
Ginkel Trucks Holding B.V. en haar zustervennootschap Van Ginkel Trucks
Utrecht B.V. verstrekte financiering heeft de Coöperatieve Rabobank UA een
vordering ingediend tot een totaalbedrag van € 2.646.979,32.

5.2 Leasecontracten

21-10-2019
1

5.2 Leasecontracten
De in de bedrijfsruimte aanw ezige ICT-apparatuur is geleased op basis van
operational leaseovereenkomsten. Na inlevering van de apparatuur zal de
liquidatiew aarde, vermenigvuldigd maal factor 1,2 w orden terugbetaald aan
Bakker Bedrijfsw agens Ederveen B.V. (Bij de vaststelling van de koopprijs van
de inventaris is de w aarde van de ICT-apparatuur meegenomen, afgesproken
is dat die w aarde op basis van nacalculatie zal w orden verrekend). Daarnaast
is sprake van financial leaseovereenkomsten met betrekking tot drie
bedrijfsauto's. Over de overname van die overeenkomst en een vergoeding
voor de overw aarde in de contracten w ordt overleg gevoerd met Bakker
Bedrijfsw agens Ederveen B.V.

21-10-2019
1

De restitutie van de ICT-apparatuur en de vergoeding van de overw aarde van
één van de drie bedrijfsauto's (de overige tw ee zijn niet overgenomen) is als
volgt met Bakker Bedrijfsw agens Ederveen B.V. afgerekend:

24-12-2019
2

- w aarde ICT-apparatuur
€ 4.560,-- overw aarde bedrijfsauto's
€ 1.325,-- -\te betalen:
€ 3.235,--

5.3 Beschrijving zekerheden
De zekerheden van de Rabobank bestaan uit een pandrecht op de inventaris,
voorraden en vorderingen van Van Ginkel Ederveen op debiteuren en uit een
w ederzijdse zekerhedenregeling tussen DLL, de Rabobank en Van Ginkel
Trucks Holding B.V.

21-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank maakt ten aanzien van de inning van de vorderingen op
debiteuren gebruik van haar separatistenpositie.

21-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eventuele eigendomsvoorbehouden w orden door Bakker Bedrijfsw agens
Ederveen B.V. afgew ikkeld.

21-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Retentierechten ten aanzien van zaken die tot de boedel behoren w orden
afgew ikkeld.

21-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Reclamerechten ten aanzien van zaken die tot de boedel behoren w orden
afgew ikkeld.

5.8 Boedelbijdragen

21-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 4.200,00
Toelichting
In verband met de verkoop van de verpande activa aan Bakker
Bedrijfsw agen Ederveen B.V. is een boedelbijdrage overeengekomen van
€ 4.200,--.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de periode vanaf de faillissementsdatum tot aan de effectuering van de
overname (op 10 oktober 2019) zijn de activiteiten van de onderneming op
beperkte schaal voortgezet.

21-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging volgt.

21-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Bakker Bedrijfsw agens Ederveen B.V. heeft de activiteiten van Van Ginkel
Ederveen per 10 oktober 2019 voortgezet.

21-10-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie onder punt 3.

21-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van de vennootschap zal w orden onderzocht.

21-10-2019
1

Het onderzoek naar de boekhouding van de vennootschap w ordt vervolgd.

24-12-2019
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt vervolgd en zo mogelijk in de
komende verslagperiode afgerond.

19-04-2020
3

Verslag 4:
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt, in samenhang met het onderzoek
naar eventueel onbehoorlijk bestuur, naar verw achting in de komende
verslagperiode afgerond.

30-07-2020
4

Verslag 5:
Het onderzoek naar de boekhouding en naar eventueel onbehoorlijk bestuur
bevindt zich in een vergevorderd stadium, maar is nog niet volledig afgerond.
Het onderzoek w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

30-10-2020
5

Verslag 6:
In het kader van het onderzoek naar de boekhouding w ordt onder meer
overleg gevoerd met de accountant van Van Ginkel Trucks Holding B.V. De
verw achting is dat het onderzoek in de komende verslagperiode kan w orden
afgerond.

01-02-2021
6

Eindverslag:
Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. De conclusie is dat de
boekhouding beantw oordt aan de daaraan te stellen eisen.

20-07-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De (groeps-)jaarrekening over het jaar 2017 is op 8 januari 2019
gedeponeerd.

21-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 3:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w ordt vervolgd.

Toelichting
Verslag 5:
Zie onder 7.1.

Toelichting
Zie onder 7.1

Toelichting
Verslag 6:
Zie onder 7.1.
Nee

21-10-2019
1

24-12-2019
2

19-04-2020
3

30-07-2020
4

30-10-2020
5

01-02-2021
6

20-07-2021
7

Toelichting
Eindverslag:
Er zijn geen aanw ijzingen dat sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-10-2019
1

In onderzoek

24-12-2019
2

In onderzoek

19-04-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

20-07-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.1, 7.5 en 7.6.

21-10-2019
1

Verslag 5:
Het onderzoek naar de boekhouding en naar eventueel onbehoorlijk bestuur
w ordt voortgezet en naar verw achting in de komende verslagperiode
afgerond.

30-10-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

€ 125.552,48

30-07-2020
4

€ 125.552,48

20-07-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

€ 42.709,00

19-04-2020
3

€ 44.394,00

30-07-2020
4

€ 658.045,00

20-07-2021
7

Toelichting
Er is sprake van een aanzienlijke vordering op de fiscale eenheid uit hoofde
van de Omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 75.905,92

8.4 Andere pref. crediteuren

21-10-2019
1

30-07-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 24.060,26

21-10-2019
1

19-04-2020
3

Toelichting
Een ex-w erknemer heeft een loonvordering ingediend in verband met niet
uitbetaalde overuren.
€ 24.960,26

30-10-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

96

19-04-2020
3

98

30-07-2020
4

101

20-07-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
De crediteurenadministratie maakt melding van een totale openstaande
crediteurenpost van € 695.386,80.

21-10-2019
1

€ 1.875.392,31

19-04-2020
3

€ 1.882.720,66

30-07-2020
4

€ 1.893.146,47

01-02-2021
6

€ 1.889.740,90

20-07-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

Het faillissement w ordt vereenvoudigd afgew ikkeld.

20-07-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

21-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal onderzoek w orden gedaan naar de
boekhouding, eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en eventueel
paulianeus handelen.

21-10-2019
1

In de komende verslagperiode w ordt het onderzoek naar de boekhouding,
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en eventueel paulianeus handelen
vervolgd.

24-12-2019
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding en het onderzoek naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid w ordt in de komende verslagperiode vervolgd en
zo mogelijk afgerond.

19-04-2020
3

Verslag 4:
Het streven is er op gericht het onderzoek naar de boekhouding en het
onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid in komende
verslagperiode af te ronden.

30-07-2020
4

Verslag 5:
Het onderzoek naar de boekhouding en naar eventueel onbehoorlijk bestuur
w ordt voortgezet en naar verw achting in de komende verslagperiode
afgerond.

30-10-2020
5

Verslag 6:
Het onderzoek naar de boekhouding en naar eventueel onbehoorlijk bestuur
w ordt voortgezet en naar verw achting in de komende verslagperiode
afgerond.

01-02-2021
6

De w erkzaamheden zijn afgerond. Het faillissement komt in aanmerking voor
een vereenvoudigde afw ikkeling. Na voldoening van de faillissementskosten
en de boedelvordering van het UW V resteert een bedrag voor de preferente
crediteur met de hoogste preferentie, zijnde de Belastingdienst.

20-07-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

21-10-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

