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mr. M.M.H. J. Rompelberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Loo Holding B.V.

17-05-2018
2

Gegevens onderneming
Van Loo Holding B.V. (statutair te Kerkrade)
Kantoorhoudende: 6466 LZ Kerkrade, Spekhofstraat 6-8
KvK nummer 19259

17-05-2018
2

Activiteiten onderneming
Holding- en managementactiviteiten, aangaan van leasecontracten van
(bedrijfs)w agens en verhuurder van, exploitatie van registergoederen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

17-05-2018
2

Boedelsaldo
17-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 564.729,31

29-11-2018
3

Boedelsaldo
€ 564.757,62

13-06-2019
4

Boedelsaldo
€ 649.859,62

Verslagperiode
17-05-2018
2

van
15-11-2017
t/m
17-5-2018

29-11-2018
3

van
18-5-2018
t/m
29-11-2018

13-06-2019
4

van
30-11-2018
t/m
13-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

732,85 uur

3

4,00 uur

4

5,55 uur

totaal

742,40 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode

1: 387,75
2: 176,34
3: 115,77
4: 25,00
5: 27,99

17-05-2018
2

Dit betreft het vijfde openbare verslag.
Verslagperiode 6: 4,00 uren

29-11-2018
3

Dit betreft het zesde openbare verslag.
Verslagperiode 7: 5,55 uren

13-06-2019
4

Dit betreft het zevende openbare verslag.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
In dit verslag w orden slechts de w ijzigingen met ingang van het vierde
openbare verslag vermeld.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

17-05-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

17-05-2018
2

(verslag 4)
De Rabobank heeft inmiddels schriftelijk laten w eten dat de herbeoordeling
van de rentederivaten langer gaat duren dan verw acht. De aanbiedingsbrief
zal w aarschijnlijk in de loop van 2018 door de Rabobank w orden verstuurd.
Mogelijkerw ijs zal de Rabobank hierop vooruitlopend een voorschotbetaling bij
de curator aanbieden.
€ 0,01

29-11-2018
3

(verslag 6)
De Rabobank heeft bij brief van 27 juli 2018 laten w eten dat de herbeoordeling
van de rentederivaten verder is vertraagd. Oorzaken van deze extra
vertraging zijn volgens de Rabobank o.a. de complexiteit van de beoordeling
en het grote aantal te beoordelen dossiers.
€ 0,01
(verslag 7)
Van de Rabobank heeft de boedel tijdens deze verslagperiode een aanbod
ontvangen van € 85.117,80 aan compensatie op basis van het Uniform
Herstelkader Rentederivaten. Dit bedrag komt bovenop de € 40.000,= die de
boedel reeds in 2014 ontving in het kader van een met de bank
overeengekomen schikking over de onderhavige derivatenkw estie.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator het aanbod
van € 85.117,80 aanvaard. Inmiddels is voornoemd bedrag op de
boedelrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-06-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 196,00
(verslag 4)
Er is voor € 14.122,48 aan algemene boedelkosten aangemeld. Van deze
boedelkosten is inmiddels een bedrag van € 13.750,00 voldaan. Zodoende

17-05-2018
2

bedragen de algemene boedelkosten thans nog € 372,48.
(verslag 5)
De openstaande boedelvordering bedraagt momenteel nog € 196,=.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 513.898,00

17-05-2018
2

Belastingdienst Venlo € 502.151,00
Team Eurovracht € 11.747,00

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

17-05-2018
2

14

13-06-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.878.950,36

17-05-2018
2

€ 5.878.866,10

13-06-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(verslag 4)
De curator is inmiddels al enige tijd in overleg met de Belastingdienst over het
vast- c.q. bijstellen van diens nagekomen vordering.

17-05-2018
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(verslag 5)
Inmiddels is – in overleg met de fiscus – de aanvullende vordering van de
Belastingdienst (ex art. 29 lid 2 W et OB) bijgesteld en als preferente vordering
opgenomen. Nu alle vorderingen bekend zijn kan de rechtbank w orden
verzocht om de aangehouden verificatievergadering voort te zetten.
In het vorige verslag w erd vermeld dat de Rabobank schriftelijk had laten
w eten dat de herbeoordeling van de rentederivaten langer zou gaan duren
dan verw acht. De aanbiedingsbrief zou w aarschijnlijk in de loop van 2018 door
de Rabobank w orden verstuurd. Mogelijkerw ijs zou de Rabobank hierop
vooruitlopend een voorschotbetaling bij de curator aanbieden. Tot op heden is
nog geen aanbod cq. voorschotbetaling ontvangen van de Rabobank.
(verslag 7)
Inmiddels is de compensatie op basis van het Herstelkader Rentederivaten à
€ 85.117,80 op de boedelrekening ontvangen (zie ook 5.1). Hierdoor
bedraagt het boedelsaldo momenteel € 649.859,62 en kan het faillissement
w orden beëindigd met volledige uitdeling aan de boedel- en preferente
crediteuren en gedeeltelijke uitdeling aan de concurrente crediteuren.

13-06-2019
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De curator heeft de rechtbank verzocht een datum te plannen om de
verificatievergadering voort te zetten. Daarna kan het faillissement naar
verw achting nog in 2019 w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
(verslag 5)
Gesprekken / overleg met Belastingdienst. Onderzoek / verificatie 29 lid 2 OB
vordering.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(verslag 4)
5. onderzoeken en vaststellen nagekomen vordering Belastingdienst
6. afw ikkeling faillissement, w aaronder aanvullende aangifte BTW over de
boedelperiode

17-05-2018
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(verslag 5)
6. afw ikkeling faillissement, w aaronder aanvullende aangifte BTW over de
boedelperiode

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
(verslag 4)
Thans is de curator in afw achting van een voorstel van de Rabobank op basis
van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (zie 5.1).

17-05-2018
2

(verslag 7)
Thans is de curator in afw achting van een datum w aarop de
verificatievergadering w ordt voortgezet (zie 8.7). Verw acht w ordt dat het
faillissement nog in 2019 kan w orden afgew ikkeld.

13-06-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-06-2019
4

