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

3
03-12-2019
F.01/18/340
NL:TZ:0000082371:F003
27-11-2018

R-C
Curator

mr. CAM de Bruijn
mr R.C.M. Michielsen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Timmerbedrijf Van der Loop B.V.

16-01-2019
1

Gegevens onderneming
Molenstraat 28
5373 AN HERPEN

16-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen.

16-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 1.437.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 771.096,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening van 2016 is de laatste jaarrekening die vastgesteld is en
beschikbaar is. Deze geconsolideerde jaarrekening laat een negatief resultaat
zien over 2016 van € 44.000,- op een jaaromzet van € 1.437.000,-. Het
balanstotaal over 2016 bedroeg € 771.096,-.

Gemiddeld aantal personeelsleden

16-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

16-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-01-2019
1

€ 12.456,26

29-05-2019
2

€ 20.244,88

03-12-2019
3

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

03-12-2019
3

t/m
28-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

101 uur 36 min

2

119 uur 18 min

3

34 uur 54 min

totaal

255 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De organisatie bestaat uit een Beheersvennootschap (Van der Loop Beheer
B.V.) en tw ee w erkmaatschappijen Bouw bedrijf Van der Loop B.V. en
Timmerbedrijf Van der Loop B.V. Alle vennootschappen zijn failliet. De directie is
in handen van de heer G. van der Loop, DGA van de beheersvennootschap.

16-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zouden diverse bouw procedures aanhangig zijn in België en Duitsland. De
curator inventariseert dat momenteel.

16-01-2019
1

Inventarisatie heeft plaatsgevonden maar is nog niet afgerond omdat het om
complexe zaken gaat. De curator overlegt met de pandhouder Rabobank.
Rabobank gaat als pandhouder van de vorderingen vermoedelijk advies
inw innen bij een Belgische advocaat gespecialiseerd in bouw recht. Op dit
moment kan de curator nog niet besluiten om lopende procedures w el of niet
voort te zetten.

29-05-2019
2

Rabobank is de afgelopen periode volledige afgelost via de door de
bestuurder afgegeven borgstelling. De bestuurder is daarmee gesubrogeerd
in de rechten van de bank. De curator voert overleg met de raadsman van de
bestuurder over deze subrogatie en de uitw inning van de resterende
zekerheidsrechten hoofdzakelijk bestaande uit pandrechten op debiteuren/
onderhanden w erken/vrijvaltermijnen uit diverse bouw projecten in
(hoofdzakelijk) Belgie.

03-12-2019
3

1.3 Verzekeringen
Ja bij diverse verzekeraars. De curator inventariseert e.a.

16-01-2019
1

Vanw ege verkoop van de materiële vaste activa zijn de verzekeringen
beëindigd.

29-05-2019
2

1.4 Huur
Failliet huurt het bedrijfsgebouw met bijbehorende terreinen aan de
Molenstraat 28 te Herpen van de heer Van der Loop.

16-01-2019
1

Het pand is na verkoop van de materiële vaste activa aan de eigenaar
opgeleverd.

29-05-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf directie zouden er liquiditeitsproblemen zijn ontstaan door niet
betalende opdrachtgevers op grotere projecten in België. Daardoor konden de
kosten w aaronder salarissen niet meer betaald w orden en is besloten het
faillissement aan te vragen. De curator onderzoekt dit nader.

16-01-2019
1

Het onderzoek is nog niet afgerond. Het lijkt erop dat door
liquiditeitsproblemen lopende w erken niet (goed) zijn afgerond. Tevens
ontbraken kennelijk de middelen om buitenlandse opdrachtgevers door te
dw ingen tot betaling van openstaande facturen al dan niet door gerechtelijke
stappen.

29-05-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

16-01-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

16-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-11-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

16-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

De curator heeft diverse bedrijfsmiddelen
aangetroffen zoals inventaris, machines,
gereedschappen en voertuigen/ aanhangers

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator en in overleg met
Rabobank getaxeerd door Van Beusekom.

16-01-2019
1

De inventaris is onderhands met toestemming van de rechter-commissaris en
pandhouder Rabobank verkocht voor in totaal € 80.000,- w aarvan € 58.000,- is
toebedeeld aan Timmerbedrijf Van der Loop. Het rollend materieel is op
dezelfde w ijze verkocht voor € 16.750,- alsmede een personenauto voor €
1.250,-. De opbrengst rollend materieel en voertuigen is onder aftrek van een
boedelbijdrage van 10% en onder verdeling van de kosten voor taxatie naar
rato van de gerealiseerde opbrengsten afgedragen aan Rabobank als
pandhouder.

29-05-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

16-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren activa en afw ikkelen rechten derden/ afstemmen pandhouder
Rabobank w ijze van uitw inning.

16-01-2019
1

Afgew ikkeld.

29-05-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

De curator heeft de nodige voorraad aangetroffen
zoals onderdelen en partijen hout.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is onderhands met toestemming rechter-commissaris en
pandhouder Rabobank verkocht voor € 16.750,-. De opbrengst is onder aftrek
van een boedelbijdrage van 10% en onder verdeling van de taxatiekosten
naar rato van de gerealiseerde opbrengsten afgedragen aan pandhouder
Rabobank.

29-05-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren voorraad en afw ikkeling rechten derden/ overleg met
pandhouder Rabobank w ijze van uitw inning.

16-01-2019
1

Afgew ikkeld.

29-05-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

De curator heeft de nodige immateriële activa
aangetroffen zoals merknamen, domeinnamen,
w ebsites, onderhanden w erken projecten

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Deze zaken bleken onverkoopbaar bij gebreke van interesse van kopers.

29-05-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren activa en afw ikkelen rechten derden.

16-01-2019
1

Afgew ikkeld.

29-05-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

De curator heeft een debiteurenportefeuille
aangetroffen.

€ 65.283,41

totaal

€ 65.283,41

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De afgelopen periode hebben diverse debiteuren betaald op de rekening van
failliet. De curator inventariseert dat momenteel.

16-01-2019
1

In de debiteuren zitten diverse disputen vanw ege opleverpunten op diverse
projecten. De curator inventariseert dat nog.
Er w erd een bedrag circa € 4.000,- geïncasseerd op de lopende rekening van
failliet door vrijw illige betaling van debiteuren. Deze bedragen w aren verpand
aan Rabobank. Het restant is niet geïncasseerd en houdt verband met lopende
projecten. Zie hierna. Deze debiteuren stellen tegenvorderingen te hebben
hetgeen momenteel w ordt beoordeel door de curator en Rabobank.

29-05-2019
2

Het restant is niet geïncasseerd en houdt verband met lopende projecten.
Zie hierna. Deze debiteuren stellen tegenvorderingen te hebben hetgeen
momenteel w ordt beoordeeld door de curator mede in verband met
voornoemd overleg met de raadsman van de bestuurder inzake de
subrogatie.

03-12-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zijn de afgelopen periode nog geen incassow erkzaamheden verricht om te
bezien w elke debiteuren “vrijw illig” binnen komen. De curator treedt in overleg
met pandhouder Rabobank omtrent opstarten incassow erkzaamheden en zal –
zo de boedel w erkzaamheden dient te verrichten- afspraken maken over een
boedelbijdrage.

16-01-2019
1

Gebleken is dat bij alle lopende projecten betalingen door opdrachtgevers zijn
opgeschort vanw ege tegenvorderingen aan de zijde van opdrachtgevers door
te late oplevering, geen oplevering of gebrekkige w erkzaamheden. De curator
heeft e.a. samen met pandhouder Rabobank geïnventariseerd. De bestuurder
is verzocht nadere input te leveren. W aarschijnlijk zal- nu alle opdrachtgevers
Belgische partijen zijn- Rabobank als pandhouder nader advies inw innen
omtrent de positie van failliet bij een Belgische advocaat gespecialiseerd in
bouw recht om de tegenvorderingen te laten beoordelen. Het financiële belang
bedraagt circa € 177.256,-. Het betreffen complexe bouw dossiers.

29-05-2019
2

Relevant is nog dat de curator Rabobank enige tijd geleden een termijn heeft
gesteld ex art. 58 Fw . Deze termijnstelling is naar mening van de curator ook
van toepassing op de gesubrogeerde bestuurder. Naar verw achting zal de
raadsman van de bestuurder op korte termijn laten w eten of en zo ja in
w elke debiteurendossiers de bestuurder nog incasso inspanningen w il
verrichten of dat de vorderingen vrij in de boedel vallen zodat de curator
daarmee verder aan de slag kan.

03-12-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 315.082,00

16-01-2019
1

€ 0,00

29-05-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft Rabobank om een actuele vordering gevraagd vanw ege de
afdracht opbrengsten verpande zaken doch nog niet verkregen. De vordering
van de bank is nog substantieel. De bestuurder staat borg jegens de bank
w elke borgstelling is afgedekt met hypotheekrechten.
€ 0,00

03-12-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de bank gevraagd voor w elk bedrag zij is afgelost door de
bestuurder.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

16-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op debiteuren, voorraden, inventaris en
bedrijfsmiddelen.

16-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Ja.

16-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ja.

16-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Ja.

16-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Ja.

5.8 Boedelbijdragen

16-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

16-01-2019
1

Toelichting
De curator treedt nog in overleg met Rabobank nu een doorstart niet tot de
mogelijkheden behoort.
€ 0,00

29-05-2019
2

Toelichting
Zie hiervoor.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg Rabobank.

16-01-2019
1

Afw ikkeling restant uitw inning zekerheden w aaronder pandrecht debiteuren.

29-05-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t. de activiteiten w aren al gestaakt per datum faillissement.

16-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart bleek niet mogelijk. Gegadigden zijn afgehaakt na verstrekking
van een informatiememorandum en met name vanw ege ontbreken van
lopende orders.

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.

03-12-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2016.

16-01-2019
1

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

16-01-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.
In onderzoek

16-01-2019
1

29-05-2019
2

03-12-2019
3

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.

29-05-2019
2

Onderzoek gevoerde beleid en administratie.

03-12-2019
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 149,17

29-05-2019
2

€ 33.305,60

03-12-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.507,00

16-01-2019
1

€ 40.521,00

29-05-2019
2

€ 48.251,00

03-12-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-01-2019
1

€ 67.371,75

03-12-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 50.935,61

16-01-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
41

16-01-2019
1

49

29-05-2019
2

50

03-12-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 348.790,07

16-01-2019
1

€ 424.764,73

29-05-2019
2

€ 416.973,49

03-12-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zouden diverse procedures lopen in Belgie en Duitsland. De curator
inventariseert dat momenteel. Het betreffen met name disputen terzake
opgeleverde projecten.

16-01-2019
1

Grammyco NV te Belgie, PGE BVBA te Belgie.

29-05-2019
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
De procedure PGE is afgerond doordat de rechtbank te Gent een voor failliet
negatieve uitspraak heeft gedaan voor faillissement. De procedure Grammyco
loopt nog en recentelijk heeft er in die procedure een schouw plaatsgevonden
op de bouw plaats door een deskundige. Het rapport van de deskundige valt
op korte termijn te verw achten. De curator is nog niet verzocht zich uit te laten
om deze procedure al dan niet voort te zetten. Pandhouder Rabobank
bekostigd de kosten van de Belgische advocaat van failliet. Het financieel
belang in deze zaak is circa € 35.000,-.

29-05-2019
2

Gekeken w ordt naar een oplossing om deze casus te schikken.

03-12-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling uitw inning zekerheden Rabobank, onderzoek gevoerde beleid en
administratie en overige voorkomende w erkzaamheden.

29-05-2019
2

Maken afspraken inzake subrogatie bestuurder en uitw inning resterende
zekerheden w aaronder pandrechten debiteuren/ incasso debiteuren/
beoordelen tegenvorderingen/ beoordelen positie boedel/ beoordelen
haalbaarheid gerechtelijke incasso procedures.

03-12-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-05-2019
2

Nog niet bekend.

03-12-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
3-6-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

03-12-2019
3

