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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw bedrijf Van der Loop B.V.

16-01-2019
1

Gegevens onderneming
Molenstraat 26
5373 AN Herpen

16-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw .

16-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 1.437.000,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 645.369,00

Toelichting financiële gegevens
Er zijn nog geen cijfers over 2017 en 2018 voorhanden. W el is er een
jaarrekening 2016. Deze geconsolideerde jaarrekening laat een omzet zien
van € 1.437.000,- en een negatief resultaat van €44.000,-. Het balanstotaal
over 2016 is € 645.369,-.

16-01-2019
1

In 2016 w as er een negatief EV van € 276.184,-.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-01-2019
1

€ 6.460,15

29-05-2019
2

€ 4.120,50

02-12-2019
3

€ 2.787,58

02-06-2020
4

€ 195,50

26-11-2020
5

€ 2.695,68

20-05-2021
6

€ 107,99

18-11-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-11-2018

16-01-2019
1

t/m
14-1-2019
van
15-1-2019

29-05-2019
2

t/m
28-5-2019
van
29-5-2019

02-12-2019
3

t/m
28-11-2019
van
29-11-2019

02-06-2020
4

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020

26-11-2020
5

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020

20-05-2021
6

t/m
19-5-2021
van
20-5-2021
t/m
17-11-2021

Bestede uren

18-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 0 min

2

14 uur 30 min

3

17 uur 42 min

4

8 uur 6 min

5

2 uur 0 min

6

2 uur 36 min

7

3 uur 36 min

totaal

81 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De organisatie bestaat uit een Holding (Van der Loop beheer Herpen B.V.) en
tw ee w erkmaatschappijen Bouw bedrijf Van der Loop B.V. en Timmerbedrijf Van
der Loop B.V. Dga van deze groep is de heer G. van der Loop. Alle
vennootschappen verkeren in staat van faillissement. De activiteiten van het
bouw bedrijf lagen al geruime tijd stil omdat de meeste activiteiten bestonden
uit het vervaardigen van kozijnen en installeren van kozijnen en glas op
bouw projecten w elke activiteiten zijn ondergebracht in Timmerbedrijf Van der
Loop B.V.

16-01-2019
1

De curator verw ijst gemakshalve naar het voortgangsverslag van
Timmerbedrijf Van der Loop B.V. , de zustervennootschap van curanda.

29-05-2019
2

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

16-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er zouden diverse verzekeringen zijn. De curator inventariseert dat.

16-01-2019
1

Afgew ikkeld na verkoop van de materiële vaste activa.

29-05-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Het bouw bedrijf zou (een deel van) het bedrijfsgebouw en terreinen aan de
Molenstraat 28 te Herpen huren van de heer Van der Loop in privé.

16-01-2019
1

Na verkoop van de materiële vaste activa heeft de curator het bedrijfspand
opgeleverd aan de heer Van der Loop.

29-05-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de directie zouden er liquiditeitsproblemen zijn ontstaan
door niet betalende debiteuren op grotere projecten in België. Daardoor kon
het personeel van Timmerbedrijf Van der Loop niet meer betaald w orden zodat
er besloten is het faillissement aan te vragen. De curator heeft dat in
onderzoek.

16-01-2019
1

De curator verw ijst gemakshalve naar het voortgangsverslag van
zustervennootschap Timmerbedrijf Van der Loop B.V.

29-05-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

16-01-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

16-01-2019
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

De curator heeft de nodige bedrijfsmiddelen
aangetroffen zoals inventaris, voertuigen en
aanhangers, machines en gereedschappen. Deze
zaken zijn in overleg met pandhouder Rabobank
getaxeerd door Van B

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Een deel van de opbrengst verkoop bedrijfsmiddelen is op basis van de
boekhouding toebedeeld aan curanda en w el voor een bedrag van € 15.000,-.

29-05-2019
2

Opbrengst is door de curator in de boedel gehouden en niet afgedragen aan
pandhouder Rabobank.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

16-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren en beoordelen rechten derden/ naar alle w aarschijnlijkheid
zullen de bedrijfsmiddelen geveild gaan w orden. De curator onderzoekt nog
w elke bedrijfsmiddelen aan w elke groepsvennootschap toebehoren.

16-01-2019
1

Afgew ikkeld.

29-05-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

De curator heeft diverse voorraden aangetroffen
zoals onderdelen en partijen hout. De voorraad
is getaxeerd door Van Beusekom.

€ 7.000,00

€ 0,00

totaal

€ 7.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad w as eigendom van Timmerbedrijf Van der Loop B.V.

29-05-2019
2

De voorraad is voor € 7.000,- verkocht aan Schildersbedrijf Van Aalst dit in het
kader van een activa transactie met overige activa van failliet.

02-12-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Er is immateriële activa aangetroffen zoals
onderhanden projecten, domeinnamen, w ebsites
en merknamen.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Deze zaken bleken niet verkoopbaar vanw ege het ontbreken van gegadigden.

02-12-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

De curator heeft de nodige debiteuren
aangetroffen w elke de nodige disputen
bevatten.

€ 66.073,55

totaal

€ 66.073,55

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er hebben inmiddels enkele debiteuren betaald. De curator inventariseert dat
momenteel.

16-01-2019
1

Er is tot op heden door debiteuren voor circa € 3.000,- op de bankrekening
betaald. De debiteuren w aren verpand aan Rabobank en verrekend in
rekening-courant. De curator overlegt nog met Rabobank w at er moet
gebeuren met de nog niet betaalde debiteuren. Er is sprake van opgevoerde
verw eren door enkele debiteuren.

29-05-2019
2

Er is overleg gevoerd met de Rabobank. Ten aanzien van één debiteur zijn er
afspraken gemaakt omtrent termijnbetaling. Er is nog geen boedelbijdrage
afgesproken. Ten aanzien van de openstaande vorderingen uit hoofde van
lopende bouw projecten is de curator nog in afw achting van informatie van de
bestuurder. Het gaat hoofdzakelijk om openstaande facturen en
termijnbedragen op Belgische opdrachtgevers w aarbij nog niet duidelijk is w elk
recht van toepassing is op de debiteurenrelaties. Er is sprake van diverse
disputen ten aanzien van de vorderingen van failliet. Onduidelijk is ook of het
gaat om vorderingen van Bouw bedrijf Van der Loop of Timmerbedrijf Van der
Loop B.V.

02-12-2019
3

Naar verw achting gaat het enkel om vorderingen van Timmerbedrijf Van de
Loop.

02-06-2020
4

Nu het inderdaad enkel om vorderingen van Timmerbedrijf Van de Loop gaat is
de kw estie debiteuren in dit faillissement afgew ikkeld.

26-11-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er hebben nog geen incasso w erkzaamheden plaatsgevonden omdat eerst
bezien w ordt w elke debiteuren “vrijw illig” betalen. De curator treedt in overleg
met pandhouder Rabobank omtrent het opstarten van een incassotraject en –
zo de boedel die w erkzaamheden dient te verrichten- een boedelbijdrage.

16-01-2019
1

Inmiddels is er overleg gevoerd en zijn de w erkzaamheden verdeeld.

02-12-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 45.000,00

16-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering uit hoofde van een lening van circa € 45.000,op failliet. Daarnaast heeft Rabobank een (hoofdelijke) vordering op alle
groepsvennootschappen van circa € 315.000,- per datum faillissement uit
hoofde van rekening courant krediet.
€ 0,00

29-05-2019

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft een actuele vordering opgevraagd bij Rabobank vanw ege de
gedeelte uitw inning van zekerheden en afdrachten aan Rabobank. De
vordering van de bank is nog substantieel w aarvoor overigens de bestuurder
borg staat gedekt met hypotheken.
€ 0,00

2

02-12-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft de bestuurder aangesproken op zijn borgstelling. De
bestuurder heeft de totale vordering van Rabobank voldaan en is daarmee
gesubrogeerd in de rechten van Rabobank w aaronder een pandrecht op
debieturen. De curator voert momenteel overleg met de raadsman van de
bestuurder omtrent de uitw inning van de resterende pandrechten op
debiteuren. De curator w acht nog op informatie van de bestuurder.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator w acht nog op informatie van de bestuurder. Tevens overw eegt de
curator de positie van de boedel jegens de opdrachtgevers te laten
beoordelen door een Belgische advocaat gespecialiseerd in bouw recht nu zeer
w aarschijnlijk Belgisch recht van toepassing is op de
aanneemovereenkomsten.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft nog altijd niet alle gevraagde informatie ontvangen. De
curator heeft een verzoek aan de r-c gedaan voor het horen van de gew ezen
bestuurder, maar dat w eer ingetrokken toen de gew ezen bestuurder de
informatie (deels) aanleverde. Volgens de gew ezen bestuurder heeft hij nog
niet alle informatie kunnen aanleveren doordat hij de informatie heeft staan op
de oude fysieke locatie w aar nu een ander bedrijf in is gehuisvest en de
eigenaar van voornoemd bedrijf hem geen toegang geeft daartoe. De
bestuurder verw acht dit op korte termijn te kunnen oplossen.

Toelichting vordering van bank(en)
De bestuurder heeft recent delen van de administratie aangeleverd. De curator
beoordeelt deze stukken momenteel.

Toelichting vordering van bank(en)
De beoordeling is nog niet afgew ikkeld. De onderliggende stukken tav
debiteurenvorderingen zijn w einig inzichtelijk. De curator heeft jegens
opdrachtgevers de (mogelijk) verjaringstermijnen van (eventuele)
vorderingen van curanda gestuit.

02-06-2020
4

26-11-2020
5

20-05-2021
6

18-11-2021
7

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

16-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op bedrijfsmiddelen, debiteuren en voorraad
alsmede borgtochtovereenkomsten (gedekt door hypotheek) met de heer Van
der Loop.

16-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Ja.

16-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ja.

16-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Nee.

16-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Ja.

16-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is in overleg met Rabobank omtrent de uitw inning van de activa.

16-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren activa/ beoordelen en afw ikkelen rechten derden/ overleg
Rabobank uitw inning zekerheden/ beoordelen verrekeningen rekening courant
na faillissement.

16-01-2019
1

Afronden incasso debiteuren.

29-05-2019
2

Maken afspraken met bestuurder inzake subrogatie en afronden incasso
debiteuren.

02-12-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van het bouw bedrijf w aren al geruime tijd geleden gestaakt.

16-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

16-01-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben enkele gegadigden gekeken naar een door de curator verstrekt
informatiememorandum doch er bleek uiteindelijk geen interesse in een
doorstart van de activiteiten.

16-01-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

16-01-2019
1

In onderzoek.

29-05-2019
2

In onderzoek.

02-12-2019
3

In onderzoek.

02-06-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

16-01-2019
1

2016 is de laatst gedeponeerde jaarrekening. De termijn deponering
jaarstukken 2017 w as per datum faillissement nog niet verstreken.

29-05-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

16-01-2019
1

Aan voldaan.

29-05-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator had aanvankelijk het voornemen om dit onderzoek te doen na
afronding incasso debiteuren maar gelet op het feit dat dit onderzoek
moeizaam verloopt vanw ege de gebrekkige onderliggende documentatie
heeft de curator een aanvang gemaakt met onderzoek
bestuurdersaansprakelijkheid (gecombineerd met het onderzoek in het
faillissement van de zustervennootschap).

7.6 Paulianeus handelen

16-01-2019
1

02-06-2020
4

18-11-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.
In onderzoek

16-01-2019
1

29-05-2019
2

02-12-2019
3

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken
In onderzoek

02-06-2020
4

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek gevoerde beleid en administratie.

16-01-2019
1

Onderzoek gevoerde beleid en administratie , afw ikkeling uitw inning
zekerheden.

29-05-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-05-2019
2

€ 0,00

02-12-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 45,00

16-01-2019
1

€ 679,00

29-05-2019
2

€ 741,00

02-12-2019
3

€ 741,00

02-06-2020
4

€ 741,00

26-11-2020
5

€ 741,00

20-05-2021
6

€ 741,00

18-11-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-01-2019
1

€ 0,00

29-05-2019
2

€ 0,00

02-12-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

16-01-2019
1

€ 0,00

29-05-2019
2

€ 0,00

02-12-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

16-01-2019
1

11

29-05-2019
2

13

02-12-2019
3

15

02-06-2020
4

15

26-11-2020
5

15

20-05-2021
6

15

18-11-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 48.872,88

16-01-2019
1

€ 49.155,29

29-05-2019
2

€ 55.683,03

02-12-2019
3

€ 393.312,42

02-06-2020
4

€ 393.312,42

26-11-2020
5

€ 393.312,42

20-05-2021
6

€ 393.312,42

18-11-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw .

8.8 Werkzaamheden crediteuren

29-05-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In onderzoek. Er zouden enkele procedures lopen maar daar is nog geen
informatie van beschikbaar.

16-01-2019
1

De curator is niet bekend gew orden met lopende procedures.

29-05-2019
2

Er lopen inmiddels geen procedures meer.

02-06-2020
4

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden inventarisatie inboedel/ afw ikkelen rechten derden/ uitw inning activa/
beoordelen gevoerde beleid en administratie.

16-01-2019
1

Afronden uitw inning zekerheden en onderzoek gevoerde beleid en
administratie.

29-05-2019
2

Afronden uitw inning zekerheden en onderzoek gevoerde beleid en
administratie.

02-12-2019
3

Afronden uitw inning zekerheden en onderzoek gevoerde beleid en
administratie.

02-06-2020
4

In dit faillissement zijn feitelijk geen w erkzaamheden meer te verrichten
behoudens afronding onderzoek gevoerde beleid/ administratie w elk
onderzoek nog gaande is en parallel loopt aan de incasso van de (aanzienlijke)
debiteuren in het faillissement van Timmerbedrijf Van der Loop.

26-11-2020
5

Dit is de afgelopen periode niet veranderd. Er zijn recent nadere
administratieve stukken aangereikt bij de curator.

20-05-2021
6

Afronden onderzoek debiteurenvorderingen en
bestuurdersaansprakelijkheid.

18-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

16-01-2019
1

Nog onbekend.

02-06-2020
4

Vermoedelijk komende periode.

20-05-2021
6

Nog niet bekend.

18-11-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

18-11-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

